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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  256๓ 

ครั้งที่  1/256๓            
เมื่อวันที่  2๔  มิถุนายน  256๓   

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

……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล      
5. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
1๐. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
1๑. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
1๒. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
๒. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
๓. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
๔. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
๕. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

 

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

นายสาการียา 
นายอาฮามะ 

นิแวร์ 
กุลยานันต์ 

เลขานุการ ฯ 
เลขานุการ ฯ 

รายช่ือคณะผู้บริหารไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี (ลาพักผ่อน) 
2. นายแวยูโซะ บินแวดาโอะ ที่ปรึกษาฯ 
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เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นายณัฐศักดิ์   จันทโรจวงศ ์ ปลัดเทศบาล 
2. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
3. นายจรูญ ทิมกลับ ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
4. นายธานินทร์ คงนวล ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
5. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางสุชีพ  เกื้อกูล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางจ ารูญจิตร ตันสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  

รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
9. นางสาวกาญจนพิวรรณ์ ขวัญสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  รก.ผู้อ านวยการกอง

สวัสดิการสังคม 
10. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส 
11. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
12. นางคล้องพร สุภาไชยกิจ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
13. นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
14. นางวรนุช แซ่เด่ียว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
15. นายอับดุลเลาะ แวหะหมัด รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
16. นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
17. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 5 
18. นายอับดุลเลาะห์ วาเต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นายสุริยา บูรณกสิกรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   
20. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
21. นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
22. นางแพรวพรรณ เกิดกูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
23. นางโนรีดา หะยีเจะและ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
24. นายชัชชัยวธุ กระจายเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
25. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
26. นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
27. นางสาวกาญจนาภา  โมฬี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
28. นางสุภัทร ไชยสิท นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
29. นางตันจุรีย์ ไชยลาภ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30. นายกูอารือมิง ตูแวดอเล๊าะ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
31. นางสาวอาจรีย์ ขันธจีรวัฒน์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
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                                                เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

  เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อครบองค์ประชุมตามความใน
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 
14 พ.ศ.2562 และข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมฯ  
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญคุณสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่ประธานที่ประชุมเพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
พร้อมทั้งเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามหลักศาสนาอิสลาม 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

        ต่อไปผมจะอ่านประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี  พ.ศ.256๓ อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
และตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563      
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๓ สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีมติก าหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.256๓ ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน พ.ศ.256๓ มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ไปแล้วนั้น ฉะนั้น จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 256๓ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563                                     
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 
พฤษภาคม 2563 นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เรียนท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล ผอ.กอง 
ทุกกอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.256๓ ครั้งที่ 1/256๓  วันนี้มีท่านสมาชิกฯ โทรศัพท์มาลา 
จ านวน 4 ท่าน นะค่ะ คือ 1.คุณฏอฮา  อิบราฮีมีย์ ลากิจ 2.คุณสมาน รานิง ลากิจ 

 

 
32. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ 
33. นางกัทลี เอียดเต็ม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
34. นางธิดากร บุญเพ่ิม นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
35. นางสาวปาณิศา ไชยคง ครู โรงเรียนเทศบาล 6 
36. นายอัฟฟันดี เจ๊ะมะ ครู โรงเรียนเทศบาล 3 
37. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
38. นางกาญจนา บัวชุม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
39. นายอดุลย์ อาแซ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
40. นายสานูซี นิบง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
41. นางสาวเขมิกา ฝั่งชลจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
42. จ.ส.อ.สายยา จันทร์ด้วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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3.คุณโอภาส อิสระนรากุล ลาป่วย 4. คุณฤทธิไกร  จันทร์เจริญ ลากิจ ซึ่งมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้  

          ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
          มีด้วยกัน ๕ เรื่องนะคะ  
           เรื่องที่ 1 แนะน าพนักงานครูเทศบาลใหม่ ๒ ราย คือ นายอัฟฟันดี เจ๊ะมะ 
ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการ สังกัดโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) และนางสาว
ปาณิศา ไชยคง ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการ สังกัดโรงเรียนเทศบาล ๖ ถนน                 
โคกเคียน  เชิญท่านแรกแนะน าตัวค่ะ 

นายอัฟฟันดี เจ๊ะมะ  
ครูวิทยฐานะช านาญการ 

เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
รวมถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ ผม นายอัฟฟันดี  เจ๊ะมะ โรงเรียน
เทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบ ารุง) เทศบาลเมือง                
สุไหงโก-ลก ครับผม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ต่อไปนางสาวปาณิศา ไชยคง ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการ โรงเรียน
เทศบาล ๖ ถนนโคกเคียน   

นางสาวปาณิศา ไชยคง  
ครูวิทยฐานะช านาญการ 

เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
รวมถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะ ดิฉัน นางสาวปาณิศา ไชยคง ย้ายมาจาก
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ค่ะ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาสังกัดโรงเรียน
เทศบาล ๖ ถนนโคกเคียน  ค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ต่อไป เรื่องท่ี 2 โครงการตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.               
๒๕๖1 – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3   เล่มสีฟ้านะค่ะ  เรื่องต่อไป                   
          เรื่องที่ ๓ การแก้ไขปีและแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ครั้งที่ 6 เล่มสี
ส้มนะค่ะ เป็นการแก้ไข พ.ศ. จาก พ.ศ.2563 เป็น พ.ศ.2564 เรื่องต่อไปนะคะ                  
           เรื่องที่  4  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 3 เล่มสีเขียวนะค่ะ เรื่องต่อไปค่ะ 
          เรื่องที่  5  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
               เป็นเรื่องที่น าเสนอสภาเทศบาลเพื่อทราบนะคะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ได้จัดส่งให้ท่านทราบแล้ว ทั้งหมดนี้ เป็นการแจ้งเพ่ือทราบตามระเบียบการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหาร หลังจากนั้นก็
ประกาศใช้ 30 วัน ประกาศให้ชาวบ้านรู้ แล้วก็แจ้งสภาเทศบาลฯเพื่อทราบนะค่ะ     
          ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ    
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         ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563 

         เชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมท าหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 2๔ มีนาคม 256๓ เวลา 10.00 น.                
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส วันนี้(วันที่ 2๔ มีนาคม 256
๓) เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
สภาเทศบาล 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 

 ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจ าปี 256๓ ครั้งที่ 1/256๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๓ จ านวน 4๗ 
หน้า ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข จึงมีมติให้ส่งสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 12.00 น. ขอบคุณ
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

         มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอ
ถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 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 
         ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 นะคะ 
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         ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือคืนเงินค่าภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ของกองคลัง (ท่ี นธ 5200๓/๑๑๙๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 256๓)  
   เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             
ทุกท่านครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือคืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ซึ่งได้รับเงินใน
ลักษณะของลาภมิควรได้ รายนางสุนารี แซ่ซิ้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
          ด้วย นางสุนารี แซ่ซิ้ว อยู่บ้านเลขที่  27  ถนนบายพาส  ต าบลบางนาค อ าเภอ
เมือง นราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส ได้ยื่นค าร้อง  ขอรับเงินคืนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ประจ าปีภาษี 2561     ซึ่งได้ช าระในปีงบประมาณ 2562  ตามใบเสร็จภาษีโรงเรือน
และที่ดิน เล่มที่ 6  เลขที่ 94  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 จ านวนเงิน  8,000 บาท 
(แปดพันบาทถ้วน)   

เหตุผล 
            เนื่องจากได้ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินซ้ าซ้อน ดังนี้  
           1. เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2561  นายชัยวัฒน์ แซ่ซิ้ว  ได้ช าระภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ประจ าปีภาษี 2561 บ้านเลขที่ 27 ถ.บายพาส (12/11 ถ.ประชาสงเคราะห์)  
ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่ 9  เลขที่  89  
จ านวนเงิน  8,000 บาท(แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ช าระภาษีแทน นางสุนารี  แซ่ซิ้ว 
           2. เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2562  นางสุนารี  แซ่ซิ้ว  ได้ช าระภาษีโรงเรือน
และที่ ดิ น  ประจ าปี ภาษี  2561  บ้ าน เลขที่  27  ถ .บายพาส  (12/11 ถ .
ประชาสงเคราะห์) ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 6  
เลขที่  94  จ านวนเงิน  8,000  บาท  (แปดพันบาทถ้วน)   
            จากการตรวจสอบการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปีภาษี 2561 ซึ่ง
ช าระในปีงบประมาณ 2562  เป็นการช าระภาษีซ้ าซ้อน  จะต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือคืนเงินให้แก่ นางสุนารี แซ่ซิ้ว จ านวนเงิน  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)   

ระเบียบ 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  หมวด 9  การถอนคืนรายรับและการจ าหน่าย
หนี้สูญ 
           ข้อ  94  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืน
ในลักษณะของลาภมิควรได้  ดังนี้ 
            (1) การรับช าระภาษีโดยไม่ถูกต้อง     

  ข้อ  96  วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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  (2)  ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็น

ว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น 
            จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
อนุมัตติ่อไป   

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  ซ้ าซ้อนยังไง จ่ายภาษีปี 2561 กับจ่ายภาษีปี 2562 

นางจ ารูญจิตร  ตันสกุล 
ผู้อ านวยการกองคลัง   

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุม ขออนุญาตเรียนชี้แจงดังนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยวัฒน์ 
แซ่ซิ้ว ได้ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นจ านวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุนารี แซ่ซิ้ว ซึ่งเป็นภรรยา ได้มาช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็น
จ านวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการจ่ายภาษีซ้ าซ้อน 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ ผู้ใดอนุมัติ      
ให้เทศบาลเมืองนราธิวาสจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือคืนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน โปรดยก
มือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมือง
นราธิวาสจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือคืนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ 
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะคะ 
           ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (ท่ี นธ 52005/1463  ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2563)    
   เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตรวจอุณหภูมิ ณ โรงเรียนเทศบาล 
๑ โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ
ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสฯ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
           ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นจ านวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสน
บาทถ้วน)เพ่ือด าเนินงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตรวจอุณหภูมิ ในสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงาน
เทศบาลเมืองนราธิวาส ฯ รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด 

เหตุผล 
 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) มีการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคทั่วโลกและทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่มี
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ระยะเวลาสิ้นสุด ซึ่งราชการได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 )
เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รัฐบาลได้น าพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาบังคับใช้ โดยก าหนด 
มาตรการให้ส่วนราชการและประชาชนปฏิบัติตามหลักการของกรมควบคุมโรค อย่าง
เคร่งครัดมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา จนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายไปได้
ในระดับหนึ่ง เทศบาลเมืองนราธิวาสมีภารกิจที่จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
         จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตรวจ
อุณหภูมิ เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบกับคนจ านวนมากๆได้อย่างเที่ยงตรง แม่นย า และ
รวดเร็วในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ( COVID – 19 ) ในส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือบริการประชาชน
และเจ้าหน้าที่ทุกคน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ส าหรับบริการพนักงาน
ครูเทศบาล เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง และสนับสนุนภารกิจการเฝ้าระวังโรคของ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รวมจ านวน 5 ชุด   

ระเบียบ 
 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14  มาตรา ๕๓  
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๑) 
กิจการตามที่ระบุไว้ใน มาตรา ๕๐ (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
              ( ๑ ) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
      ( 2 ) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
      ( 3 ) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
      ( 4 ) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว” 
 3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 
เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพ่ือสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจาก
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ประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพ้ืนที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยสรุปสาระส าคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการป้องกัน 
บ าบัดโรค และระงับโรคติดต่อ และให้สามารถด าเนินการในการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ยกเว้น
ระเบียบ ข้อ 89 และ ข้อ 89/1  ให้สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการ
ควบคุมเพ่ือสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพ้ืนที่
ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 4. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1727 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสรุปสาระส าคัญ
คือ 
              4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรคได้ โดยสามารถใช้
จ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่ายหากงบประมาณไม่เพียงพอให้สามารถโอน
งบประมาณในรายการที่ไม่มีความจ าเป็น และหากงบประมาณไม่เพียงพอให้พิจารณา
จ่ายเงินสะสมได้  
              4.2 กรณีการจัดหาครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หรือมีในบัญชีแต่ไม่สามารถจัดหาได้ตามวงเงินที่ก าหนด ให้สืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อย
กว่า 3 ราย 
              4.3 การจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในการด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อเช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค มิใช่โครงการที่
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  จึงไม่ต้องน าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           5.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางในการด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยมีสาระส าคัญ
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การ
ควบคุมการแพร่ และระงับการระบาดของโรค โดยร่วมด าเนินการ หรือให้การสนับสนุน
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม และหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบ หรือ
ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดหา ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
อ่ืนๆที่จ าเป็น ในการด าเนินการได้ 
            6.ขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย 
มียอดเงินคงเหลือ 1,815,625 บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้า
บาทถ้วน ) 
            7. ฐานะการคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองนราธิวาส                    
มีเงินสะสม หลังจากค านวณค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์มียอดเงินที่สามารถใช้จ่ายได้เป็น
เงิน 3,401,529.76 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบหก 
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สตางค์ ) ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ตรวจอุณหภูมิ ฯ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3  
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม เป็นจ านวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน )  
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือตรวจวัด
อุณหภูมิ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮีเล) 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงาน
เทศบาลเมืองนราธิวาส ผมเห็นด้วยครับ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ                      
ขอสอบถาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านก าปงตาโก๊ะ) โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชา
ภิรมย์) และโรงเรียนเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน) ท าไมไม่มีการจัดซื้อและติดตั้งให้
เหมือนกัน 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
 

          ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านก าปงตาโก๊ะ) โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชา
ภิรมย์) และโรงเรียนเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน) ส านักการศึกษาได้จัดซื้อเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิชนิดแบบสแกนหน้าผากและเจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้เรียบร้อยแล้ว ส่วน
กล้องโทรทัศน์ที่น ามาติดตั้งบริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) โรงเรียนเทศบาล 
๒ (บ้านบาเละฮีเล) โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) เนื่องจากทั้ง ๓ โรงเรียนมีนักเรียน
ระดับมัธยมซึ่งจะมีจ านวนนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจ านวนมาก จ านวนครูในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลมีจ านวนประมาณ ๒๐๐ คน และนักเรียน จ านวน ๑,๗๐๐ คน มีจ านวน
มากพอสมควร เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงต้องให้ความส าคัญกับประชาชนผู้ปกครองของ
นักเรียน 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายอานนท์ โสตติมานนท์ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮีเล) โรงเรียน
เทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงานเทศบาลเมือง
นราธิวาส ประเทศไทยของเรามีความกลัวมีโอกาสการแพร่เชื้อโรคระบาดรอบที่ ๒ ทวีป 
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เอเชีย ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจ านวนมาก วันเดียวตรวจพบ
จ านวนกว่า ๓๐,๐๐๐ ราย ผมเห็นด้วยกับเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ได้จัดซื้อกล้องวงจรปิด
ตรวจวัดอุณหภูมิป้องกันการระบาด ส านักงานเทศบาลมีจ านวนประชากรผู้มาติดต่อ
ราชการเป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นและรู้สึกดีใจและเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งที่เทศบาลเมืองนราธิวาสได้จัดซื้อและติดตั้งให้กับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
ผมขอสนับสนุนโครงการนี้ครับ ขอขอบคุณแทนโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง เป็นอันว่า
สภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  7  นะคะ 

            ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตติขออนุญาตกู้เงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส ของสถานธนานุบาลฯ (ที่ นธ 52008/1309                 
ลงวันที่  1 มิถุนายน 2563)  

          เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
 

         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ทุกท่านครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
              ขออนุญาตกู้เงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส 
เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจ าน าสถานธนานุบาล วงเงิน 50,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย 
MLR–2.125% ต่อปี ปัจจุบัน MLR = 4.875 (4.875– 2.125=2.75 %ต่อปี) ทบทวนสัญญา
ทุกปี สถานธนานุบาลเป็นผู้รับผิดชอบตั้งงบประมาณส่งใช้จนกว่าจะครบสัญญา ใช้บุคคลค้ า
ประกันประกอบด้วย 1.นายกเทศมนตรี 2. ปลัดเทศบาล 3. ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

เหตุผล 
1. เพ่ือให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานธนานุบาล 
3. เพ่ือให้สถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอที่จะให้บริการแก่

ประชาชน 
ระเบียบ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 0288 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 
ที่ มท 0808.3/ว 628 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2555 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
การขอกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาล จะต้องด าเนินการตามมาตรา 66 (6) และมาตรา 66 วรรคสอง แห่ง
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยการขอกู้เงินของเทศบาลจะต้องได้รับอนุญาตจาก
สภาเทศบาล และต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 629 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และเมืองพัทยากู้เงิน ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินจ านวน 50 ล้านบาท  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุญาตตาม
ระเบียบต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามไหมค่ะ ถ้าไม่ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่ง
นี้  ผู้ใดอนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาสกู้เงินธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 
เสียง เป็นอันว่าสภามีมติอนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาสกู้เงินธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ                    

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  8  นะคะ 

  ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง ญัตติขอยกเลิกครุภัณฑ์กีฬาในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของส านักการศึกษา (ท่ี นธ 52006/1409   
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563)    
           เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ            
ทุกท่านครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติยกเลิกครุภัณฑ์กีฬาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 3 รายการ ดังนี้  

หลักการ 
1.) จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณสวนกรมกลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักกรศึกษา) งบประมาณอนุมัติ 
จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 75/86 

2.) จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณสวน ร.5 จ านวน 1 ชุด  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ส านักกรศึกษา) งบประมาณอนุมัติ จ านวน 1,300,000 บาท (หนึ่ง
ล้านสามแสนบาทถ้วน) ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 หน้า 75/86 

3.) จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณหาดนราทัศน์ จ านวน 1 ชุด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักกรศึกษา) งบประมาณอนุมัติ จ านวน 1 ,100,000 บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 75/86 
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เหตุผล 
 เนื่องจากเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ท าด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ   ซึ่งเทศบาล
เมืองนราธิวาส มีพ้ืนที่ติดกับทะเล วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดการผุกร่อนและช ารุดเร็วกว่า
ปกติ ยากต่อการบ ารุงรักษา ที่ผ่านมาต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ซึ่งไม่
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป ประกอบกับในขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคระบาด ท าให้ใน
การออกก าลังกายของประชาชนประเภทรวมกลุ่มและการสัมผัสใกล้ชิดกัน ได้รับความ
นิยมลดลงเป็นล าดับ ดังนั้นเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงเห็นควรยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา จ านวน 3 รายการ ดังกล่าว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อทราบต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ส าหรับญัตตินี้เป็นเรือ่งที่น าเสนอสภาเทศบาลเพ่ือทราบ  จึงไม่ต้องขอมติที่
ประชุมนะคะ แจ้งสมาชิกทุกท่านรับทราบนะคะ ถ้าเป็นเรื่องเพ่ือทราบครั้งต่อไปให้ไปอยู่
ในระเบียบวาระที่ ๑ นะคะ 

            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  9  นะคะ 

           ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ของส านักปลัดเทศบาล (ที่ นธ 
52001.1/1411  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563)    

            เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ื อนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่  9 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดม                      
เด่นสันติกุล เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันตกิุล 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ            
ทุกท่านครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด 
จ านวน 1 รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
ประเภทค่าสาธารณูปโภค  (ค่าไฟฟ้า) 

งบประมาณอนุมัติ จ านวน 1,800,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มี
เงินคงเหลือ  905,276.44 บาท  จึงขอโอนลด จ านวน 75,970 บาท 

เหตุผลโอนลด 
ส านักปลัดเทศบาลได้ตรวจสอบรายจ่ายในประเภทค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้า 

มีเงินงบประมาณเหลือเพียงพอต่อการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
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หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
           โครงการจัดซื้อและติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง V-PBX (Virtual Private 
Branch Exchange)  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 75,970 บาท  
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง V-PBX (Virtual 
Private Branch Exchange)  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ณ ส านักงานเทศบาลเมือง
นราธิวาส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า   
2. จ่ายเป็นค่าติดตั้งพร้อมเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จ านวน 30                

เลขหมาย   
                  -  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์  
              -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้าที่ 25 ล าดับที่  1 
     -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัดเทศบาล)  

เหตุผลโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
             เนื่องจากระบบโทรศัพท์ของเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็น
ระบบโทรศัพท์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับอาคารส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสซึ่งเริ่มเปิดใช้
อาคารส าหรับให้บริการประชาชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน
เกือบ 12 ปี  ท า ให้ อุปกรณ์ต่ างๆ ของระบบเสื่ อมสภาพตามอายุการ ใช้ งาน                         
ไม่สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามปกติได้  เทศบาลฯได้ด าเนินการซ่อมแซมมา
เป็นระยะ หากด าเนินการซ่อมแซมต่อไปอีกจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และไม่รองรับ
ระบบสื่อสารของราชการในระยะยาวได้   
   จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบโทรศัพท์จากระบบเดิมเป็นระบบ
โทรศัพท์เสมือนจริง V-PBX (Virtual Private Branch Exchange)  ซึ่งจะเป็นระบบที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบราชการ 

ระเบียบ 
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
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    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
อนุมัตติ่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา                       
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จัดซื้อและติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง ผมเห็น
ด้วยครับ เพราะว่าอุปกรณ์นี้เป็นระบบที่ทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วน
ราชการ ถ้าดูแล้วในเอกสารนี้ผมชอบมากนะครับ เพราะอ้างอิงถึงระเบียบของแผนพัฒนา
3 ปี ตัวอย่างภาพเห็นชัดเลย นี้ละครับอยากจะให้การจัดท าเอกสารที่จะจัดท าโครงการ
อยากจะให้สมบูรณ์อย่างนี้นะครับ พอสมาชิกทุกคนเวลาอ่านที่บ้านก็จะไม่มีปัญหาและ
จะเข้าใจนะครับ ก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างนะครับ วัตถุประสงค์ก็ดีนะครับ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของระบบการสื่อสารของหน่วยงานให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อ 2 ยังช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการเพ่ิมหรือปรับเปลี่ยนคู่สายและเลขหมาย
ภายใน ข้อ 3 สามารถยกระดับมาตรฐานในการบริการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ นี้ละครับการท าโครงการผม
อยากจะให้ทุกส านัก/กอง มีวัตถุประสงค์ที่มีข้อเท็จจริง และอ้างไปถึงยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ด้วยนะครับ และอ้างถึงผู้ที่จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับ เทศบาลฯของเราก็ 424 คนครับ 
ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เชิญสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง   
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
         ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  10  นะคะ 

         ระเบียบวาระที่ 10  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ของส านักปลัดเทศบาล                 
(ท่ี นธ 52001.6/1439  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)  

         เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1
ชุด ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
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หลักการโอนลด 

โอนลด 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน 866,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 372,812.37 บาท จึงขอโอนลดเงินงบประมาณ จ านวน 5,900 
บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากงบประมาณประเภทดังกล่าวได้ค านวณตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าจ้างท าป้ายต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
ค่าธรรมเนียมเช่าอาคาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาต่างๆ แต่ปรากฏว่ารายจ่าย 
ดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการใช้จ่ายไปแล้วบางส่วน และได้ประมาณการรายจ่ายไว้แล้วยังคงมี
งบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  

โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน  1 เครื่อง  จ านวน  5,900  บาท  
           -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน  1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

1. ขนาดแรงดันน้ าไม่น้อยกว่า 150 บาร์ 
2. ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ 

  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 
  -  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
หน้าที่ 35 ล าดับที่ 2 
  -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เหตุผลตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
          ด้วยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 11 
ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ต่างๆต้องได้รับการท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน โดยพ้ืนที่โดยรอบจะ
มีพ้ืนที่ที่เป็นคันหินและพ้ืนซีเมนต์ที่อยู่ภายนอกอาคารจะมีคราบฝังแน่น การท า
ความสะอาดในแต่ละครั้งต้องใช้เวลามากและความสะอาดยังไม่มีประสิทธิภาพ  
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เพราะการขัดด้วยมือไม่สามารถท าให้คราบที่ฝังแน่นหลุดออกไปได้ จึงท าให้ภายใน
สถานีไม่เป็นที่ประทับใจของผู้มาใช้บริการโดยทั่วไป 
          ดังนั้น การมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถลดเวลาการท างานและท าให้การ
ท าความสะอาดมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สามารถท าความสะอาดได้ง่ายและ
รวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงมาไว้ใช้ในการปฏิบัติงานการท า
ความสะอาดพ้ืนผิว ทางเดิน ทางเท้าและรอบๆ บริเวณให้สะอาดอยู่เสมอ 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27 “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  11  นะคะ 

  ระเบียบวาระที่ 11  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองวิชาการและแผนงาน 
(ท่ี นธ 52002/1414  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563) 

         เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้                   
ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่  11 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดม                       
เด่นสันติกุล เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันตกิุล 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่ อง ด้ วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน  1 รายการ  และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  จ านวน  2  รายการ  ดังต่อไปนี ้
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หลักการโอนลด 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร  (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
 งบประมาณอนุมัติ  จ านวน  19,157,880  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ขณะนี้มีเงิน  จ านวน  6,727,226.20  บาท  จึงขอโอนลด  จ านวน   26,300  บาท  

เหตุผลโอนลด 
          เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน  ได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงาน  
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งมีต าแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย คือต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผนงาน     และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 
2562 – พฤษภาคม 2563 ต าแหน่งว่างนั้น   ไม่มีผู้ใดโอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
จึงท าให้มี เงินเหลือจ่ายโดยเมื่อโอนลดแล้วจะมีเงินเพียงพอต่อรายจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ  

หลักการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
          1.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง   
จ านวน   22,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 
1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่  3  
เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้าที่  25  ล าดับที่  2   
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน) 
                 2.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน  4,300  บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank  Printer) จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 
1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่  3  
เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้าที่  25 ล าดับที่ 3   
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน) 

เหตุผลโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
            ปัจจุบันกองวิชาการและแผนงาน  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในภารกิจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  จ านวน 6 เครื่อง จ าแนกเป็นประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 เครื่อง 
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 4 เครื่อง  ใช้งานมานานเกินกว่าประมาณ  
5 ป ี  ปรากฏว่าลักษณะงานที่รับผิดชอบ    ได้เปลี่ยนแปลงจากระบบการใช้เอกสารเป็นการ
ปฏิบัติราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (BBL) และระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) เป็นต้น โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  เทศบาลจะต้องไป
น าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อส านักงบประมาณโดยตรง  จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทโน้ตบุ๊ก พร้อมเครื่องพิมพ์ประเภทพกพาที่มีสมรรถภาพ 
สูงเพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ   

ระเบียบ 
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2543 ข้อ  27 “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาส โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  12  นะคะ 

  ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองวิชาการและแผนงาน 
(ท่ี นธ 52002/1415  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563) 

         เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้                   
ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่  12 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดม                       
เด่นสันติกุล เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันตกิุล 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อตู้ล าโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและ
เหตุผลการโอนลด จ านวน 1 รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน                      
1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  
 งบประมาณอนุมัติ  จ านวน 19,157,880 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้
มีเงินจ านวน 6,700,926.20 บาท จึงขอโอนลด จ านวน  10,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน ได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งมีต าแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย คือต าแหน่งผู้อ านวยการ 
กองวิชาการและแผนงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ซึ่งในช่วงเดือน
ตุลาคม  2562 – พฤษภาคม  2563 ต าแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใดโอน(ย้าย)  มาด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว จึงท าให้มีเงินเหลือจ่ายโดยเมื่อโอนลดแล้วจะมีเงินเพียงพอต่อรายจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 

หลักการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 จัดซื้อตู้ล าโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 
ชุด  จ านวนเงิน 10,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล าโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ พร้อม
อุปกรณ ์จ านวน 1 ชุด 
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 -  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า 25 ล าดับที่ 1  
 -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) 

เหตุผลตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร 
ข่าวสารต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้งจ าเป็นจะต้องใช้ในภารกิจภาคสนามเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน 35 ชุมชน รวมทั้งจะต้องสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของส านัก /กองอ่ืนในสังกัด
เทศบาลด้วย แต่ขณะนี้ยังขาดเครื่องขยายเสียงประเภทเคลื่อนที่ ซึ่งถ้าหากกองวิชาการ
และแผนงาน มีอุปกรณ์ประเภทนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงต่อประชาชนในเขต
เทศบาล  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์   
จ านวน 1 ชุด 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2541แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง 
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  13  นะคะ 

  ระเบียบวาระที่ 13  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่   ของส านักการศึกษา                           
(ท่ี นธ 52006/1461  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563) 

         เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง ส าหรับอาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat)  จ านวน 1 ชุด 
ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ 
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โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน 1 
รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
 งบประมาณอนุมัติจ านวน 86,492,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 
3,820,250 บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 82,672,510 บาท ขณะนี้
มีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 33,807,437.17 บาท ซึ่งประกอบด้วย เงินรายได้
คงเหลือ 1,097,761.29 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป คงเหลือ32,709,675.88 บาท 
จึงขอโอนลดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  636,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากส านักการศึกษา ได้ตั้ งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงาน                      
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งมีต าแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย ซึ่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2562 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ต าแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใดโอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่ง 
ดังกล่าว จึงท าให้มีเงินเหลือจ่าย โดยเมื่อโอนลดแล้วจะมีเงินเพียงพอต่อรายจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
          จัดซื้อผ้าม่านปรับแสงชนิดกันยูวี แบบโซ่ดึง พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ณ อาคาร
อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat) จ านวนเงิน 636,000 บาท 
            -    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงชนิดกันยูวี แบบโซ่ดึง พร้อมอุปกรณ์ 
ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส จ านวน 171 ผืน 
 -    จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้าที่ 31 ล าดับที่ 12 

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักการศึกษา) 
เหตุผลโอนเพิ่ม 

 เนื่องจากปัจจุบันอาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่                  
ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต 
ประกอบด้วย พ้ืนที่ อ่านหนังสือ ห้องสื่อมัลติมี เดีย และอินเทอร์ เน็ต ห้องเด็ก                       
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ห้องประชุม ฯลฯ ที่ให้บริการส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งในปัจจุบัน ตัวอาคาร
อุทยานการเรียนรู้ ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 ทางด้านลานสานฝัน (ถนนสุริยะประดิษฐ์) ผนัง
ของอาคารเป็นกระจกตลอดแนว ยังไม่มีการติดตั้งผ้าม่านเพ่ือบังแสงแดดแต่อย่างใด จึง
ท าให้อากาศด้านในอาคารมีอุณหภูมิสูงมาก แม้ว่ามีการใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็ตาม 
ส่งผลท าให้มีค่าใช้จ่ายของกระแสไฟฟ้าสูงด้วย อีกทั้งแสงแดดยังเป็นปัญหาอุปสรรคใน
การอ่านหนังสือหรือท ากิจกรรมใดๆ ภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส เทศบาล
เมืองนราธิวาสพิจารณาแล้วเห็นควรด าเนินการจัดซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 
ส าหรับอาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat) 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 9 เสียง) 9 เสียง เป็นอันว่า
สภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  14  นะค่ะ 

   ระเบียบวาระที่ 14  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .2563 น าไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่   ของส านักการช่ า ง                          
(ท่ี นธ 52004/1451  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

           เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้                   
ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่  14 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดม                       
เด่นสันติกุล เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) ด้วยเทศบาลเมือง
นราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน 1 รายการ และโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จ านวน  1 รายการ ดังนี้ 



24 
 

 
หลักการโอนลด 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท      เงินเดือนพนักงาน   
  งบประมาณอนุมัติ 86,492,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,820,250 
บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 82,672,510 บาท ขณะนี้มีเงินคงเหลือ เงินรายได้ 
1,097,761.29 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 32,073,675.88 บาท จึงขอโอนลด 
เงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักการศึกษา) จ านวน 3,000,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี             
ซึ่งมีต าแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในต าแหน่งว่างนั้น ไม่มีผู้ใดโอนย้ายมาด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว  เมื่อโอนลดแล้วจะสามารถมีงบประมาณเบิกจ่ายไปถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรืบุคคลภายนอก  
             เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
     โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ                
6 รอบ  พระชนมพรรษา (สวน ร. 5) งบประมาณ 3,000,000 บาท  
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 54(10) 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า 11 ล าดับที่ 14  
     - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 3,000,000 บาท (ส านักการช่าง) 

เหตุผลตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เป็นภารกิจที่
เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้ท ากิจการนอกเขตมาเป็นเวลานาน เมื่อครั้งนั้นการ
จัดภูมิทัศน์ทางเดิน ทางวิ่ง สวนหย่อมและอ่ืนๆ มีโครงสร้างที่ขาดความสะดวก ยังคงมีน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน ระดับถนนทรุดบางส่วน เนื่องจากเป็นที่ดินเดิมเป็นป่าพรุ ในฤดูแล้งน้ า
ลดลงจนท าให้สัตว์น้ าตาย การปลูกต้นไม้ประเภทต่างๆ ยังไม่มีรูปแบบของมาตรฐาน
สวนสาธารณะ ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการออกก าลังกายและ 
พักผ่อน เช่น เส้นทางส าหรับจักรยาน เส้นทางเดินส าหรับผู้สูงอายุและอ่ืนๆ ส าหรับคน
พิการ เป็นต้น 
     จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานตามสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปอย่างเหมาะสม โดยการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ 
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สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบสวนสาธารณะโดยเฉพาะ  

ระเบียบ 
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

     เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง 
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
               ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  15  นะคะ 

      ระเบียบวาระที่ 15  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของส านักการช่าง                          
(ท่ี นธ 52004/1452  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

               เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

              กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้                   
ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่  15 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดม                       
เด่นสันติกุล เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันตกิุล 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเ พ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายถนนและซอยในเขต
เทศบาล ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน 4 
รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
1. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
    งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท      เงินเดือนพนักงาน   
  งบประมาณอนุมัติ 86,492,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,820,250 
บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 82,672,510 บาท (ส านักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 
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เงินรายได้  1,097,761.29 บาท เงินอุดหนุน 29,073,675.88 บาท จึงขอโอนลด 
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 1,318,400 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
ซึ่งมีต าแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในต าแหน่งว่างนั้น ไม่มีผู้ใดโอนย้ายมาด ารง 
ต าแหน่งดังกล่าว เมื่อโอนลดแล้วจะสามารถมีงบประมาณเบิกจ่ายไปถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
    งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท   ครุภัณฑ์กีฬา   
  จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้ งบริ เวณสวนกรมหลวงนราธิวาส                    
ราชนครินทร์  จ านวน 1 ชุด งบประมาณอนุมัติ 1,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 1,500,000 บาท (ส านักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย 1,500,000 บาท 
จึงขอโอนลด จ านวน 1,500,000 บาท 
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
    งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท   ครุภัณฑ์กีฬา   
  จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณ สวน ร. 5 จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณอนุมัติ 1,300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,300,000 บาท (ส านัก
การศึกษา) ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย 1,300,000 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 1,300,000 
บาท 
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
    งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท   ครุภัณฑ์กีฬา   
  จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณหาดนราทัศน์ จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณอนุมัติ 1,100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,100,000 บาท (ส านัก
การศึกษา) ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย 1,100,000 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 1,100,000 
บาท 

เหตุผลโอนลด (ล าดับที่ 2 – 4) 
  เนื่องจากเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท าด้วยโลหะ ซึ่งเทศบาล
เมืองนราธิวาส    มีพ้ืนที่ติดกับทะเล วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเกิดการผุกร่อนและช ารุด
เร็วกว่าปกติ ที่ผ่านมาต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมบ่อยครั้ง ซึ่งไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่
ใช้ไป ประกอบกับในขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคระบาด ท าให้ในการออกก าลังกายของ
ประชาชนประเภทรวมกลุ่มและใกล้ชิดกันได้รับความนิยมลดลงเป็นล าดับ ดังนั้นจึงควร
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ 
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หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการก่อสร้างติดตั้ งป้ายถนนและซอยในเขตเทศบาล งบประมาณ 
5,218,400 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
14 พ.ศ.2562 มาตรา 53(1) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า 7 ล าดับที่ 3  
  - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 1,318,400 บาท และเงินรายได้ 
จ านวน 3,900,000 บาท (ส านักการช่าง) 

เหตุผลตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีจ านวนถนน/ซอย/ตรอก ทั้งสิ้น 205 สาย 
มีป้ายแสดงชื่อถนนต่างๆ ซึ่งจัดท า/ปรับปรุงมาเป็นระยะๆ จนกระทั่งปัจจุบันมีรูปทรง 
ขนาดตัวอักษร ลักษณะเสาการติดตั้งไม่เด่นชัดเนื่องจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างถนนบ้าง ขาดความสง่างาม มีความหลากหลายแตกต่างกัน ตัวอักษรหลุดหล่น
ยากต่อการซ่อมแซมบ ารุงรักษา มีจ านวนทั้งสิ้น 252 ป้าย  
  จึงมีความจ าเป็นจัดท าโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายถนนและซอยในเขตเทศบาล 
ซึ่งจะมีลักษณะรูปแบบ ตัวอักษรที่คงทน สวยงามและบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของเทศบาลเมือง
นราธิวาส มีมาตรฐาน สากลเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญ คุณดิเรก  ยา ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก  ยา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เขต 1 ท่านประธานครับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายถนนและซอยในเขตเทศบาล 
งบประมาณ 5,218,400 บาท ก็อยากจะทราบว่าป้ายที่เราท าโครงการนี้เป็นป้ายแบบ
ไหน เป็นแบบเก่า หรือว่ารูปแบบใหม่ เปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็นสีอะไร เพราะว่า 
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ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนั้นชัดเจนหรือไม่ ช่วยอธิบายด้วยครับ แต่ถ้ามีรูปภาพด้วย
ผมว่าน่าจะดีมากนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ส าหรับโครงการเปลี่ยนป้ายถนนป้ายซอยนะครับทั้งหมด 252 ป้าย นะครับ อันนี้เป็น
ป้ายเดิมนะครับ ถนนเดิม ซึ่งจริงๆ แล้วในเขตเทศบาลของเรายังมีซอยบางซอยยังไม่มีชื่อ
ซอย ป้ายที่เรารื้อออกและยังใช้ได้เราก็จะน ามาปรับปรุงใหม่ แล้วน าไปติดตั้งซอยที่ยังไม่
มีป้ายชื่อซอย โดยจะตั้งชื่อซอยและจะได้น าไปติดตั้งนะครับ เอาไปปรับปรุงและน าไป
ติดตั้งใหม่นะครับ ในซอยที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งมีทั้งหมด 252 ป้ายนะครับ บางซอยจะ
เป็นซอยตันก็จะติดตั้ งเฉพาะหัวซอยเท่านั้นนะครับ ตรงนี้คือการติดตั้ งนะครับ                        
ส่วนรูปแบบให้ท่าน ผอ.ส านักการช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดนะครับ ในเรื่องของ
รูปแบบของป้าย ขนาด  นะครับ ก็ขออนุญาตประธานสภาฯ ให้ทาง ผอ.ส านัการช่างได้
ชี้แจงนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ได้ข่าวว่าท่าน ผอ.จะท าแบบ International  มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอ่ืน ๆด้วย เชิญค่ะ 

นายจรูญ  ทิมกลับ        
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ส าหรับญัตติที่เสนอขอ
จัดท าป้ายถนนและซอยในเขตเทศบาลนะครับ ทดแทนป้ายเดิมนะครับ จ านวน 252 
ป้าย นะครับ  รายละเอียดของป้ายนะครับ อันนี้คงต้องขออภัยทางท่านสมาชิกเป็นอย่าง
สูง ซึ่งจริงๆ รายละเอียดตัวนี้ต้องปรากฏในร่างโครงการนะครับ เพ่ือที่ท่านสมาชิกฯจะได้
เห็นรายละเอียดนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับ ผมก็จะขอชี้แจงรายละเอียดของป้าย ซึ่งเรา
ได้ออกแบบเอาไว้ คือเป็นที่มาของราคา ที่เราตั้งจ่ายไว้ ต้องมีรูปแบบ และขนาดคร่าวๆ 
แล้วนะครับ ก็น าเรียนอย่างนี้นะครับ ป้ายทั้งหมด 252 ป้าย เรามี 2 ขนาดนะครับ 
ขนาดใหญ่ ประมาณ 80 ป้ายนะครับ ขนาดของตัวป้าย กว้าง 40 เซนติเมตร และยาว    
1.10 เมตร นี้คือตัวป้ายไม่รวมประติมากรรมที่อยู่ข้างบนนะครับ และป้ายขนาดเล็กจะ
ติดตั้งซอยนะครับ เมื่อสักครู่เป็นถนนใหญ่นะครับ ขนาดเล็กจะมีทั้งหมด 172 ป้ายนะ
ครับ ขนาดกว้าง 35 เซนติเมตร และยาว 1 เมตร กรอบป้ายจะเป็นอัลลอยด์หล่อนะ
ครับ แผ่นป้ายจะเป็นเหล็กซิงค์นะครับ และติดตั้งตัวอักษรด้วยสติกเกอร์นะครับ ส่วนเสา
ก็จะเป็นเสาเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว มีข้อต่อและมีฐานคอนกรีต ความสูงของป้าย จากพ้ืน
ถึงยอดสุด คือ 3.30 เมตร นะครับ นี้คือลักษณะของป้ายนะครับ  ซึ่งป้ายที่เราก าหนดไว้
คร่าวๆนะครับ  คือต้องหาผู้รับจ้างให้เสนอรูปแบบรายการ ซึ่งก าหนดไว้คร่าวๆ แล้วนะ
ครับ ว่าอย่างน้อยต้องมีสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักของนราธิวาส คือ ใบไม้สีทอง นะครับ ที่
จะต้องปรากฏอยู่บนป้าย ต้องมีนกเงือก เป็นรูปนกเงือกซึ่งผู้ออกแบบจะต้องมี 2 สิ่งนี้มา
เสนอเทศบาลนะครับ และจะเป็นขนาดที่เหมาะสม สวยงาม เพราะว่าความสูงของป้าย
ขนาดใหญ่รวมทั้งประติมากรรม จะสูงถึง 80 เซนติเมตร ความสูงของตัวป้ายนะครับ 
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และกว้างก็ 1.10 เมตร นะครับ  รูปแบบทั้งหมดต้องเหมือนกันหมด ทั้ง 252 ป้ายนะ
ครับ เราจะถือว่าเป็นป้ายหลักนะครับ และส่วนซอยเล็ก ๆ ย่อย ๆ นะครับ ก็ตามที่ท่าน
นายกฯได้น าเรียนแล้วว่าเราจะใช้ป้ายที่เรารื้อถอนไปและยังมีสภาพดี ก็จะไปใส่ตามซอย
ที่เป็นซอยเล็ก ๆ ไปนะครับ และยังไม่มีป้ายซอย หรือที่ชาวบ้านได้ท าชั่วคราวไว้เองนะ
ครับ เราก็จะพยายามเก็บให้หมดนะครับ นี้ก็คือรายละเอียดรูปแบบคร่าว ๆ ของป้าย 
รวมถึงขนาดด้วยนะครับ ที่เราได้ก าหนดไว้ เพ่ือเราได้ก าหนดราคานะครับ ขออนุมัติใน
การจ่ายเงินครั้งนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เข้าใจหรือยังคะคุณดิเรก 

 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เข้าใจในระดับหนึ่งนะครับ คือให้ละเอียดกว่ารูปแบบเก่า เพราะผมนึกถึงภาพ
ป้ายรูปแบบเก่าก็ เห็นภาพเลยนะครับ ที่ เปลี่ ยนแปลงก็คือรูปแบบความเป็น                      
International มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษารูมี ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายจรูญ  ทิมกลับ        
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ขออนุญาตนะครับ ส่วนเรื่องภาษานะครับ เมื่อสักครู่ไม่ได้พูดถึง ก็ที่ก าหนดไว้คือ
จะใส่ภาษาไทย และภาษาสากล คือภาษาอังกฤษนะครับ ถ้าจะใส่หลายภาษา พ้ืนที่มัน   
จะมากเกินไปนะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลนะครับ เบื้องต้นคือก าหนดไว้ 2 
ภาษานะครับ  

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง 
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  16  นะคะ 

   ระเบียบวาระที่ 16  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  (ท่ี นธ 52005/1444  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

           เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่ 16 ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิ  นิเลาะ 
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอ้ี ปฏิบัติงาน                    
ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน ๑ 
รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
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หลักการโอนลด 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 

       งบประมาณอนุมัติจ านวน 423,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ  181,200 บาท จึงขอโอนลด จ านวน ๕0,๐๐๐ บาท    

เหตุผลการโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินประจ าต าแหน่ง 

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ซึ่งมีต าแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในต าแหน่งว่างนั้น
ไม่มีผู้ใดโอนย้าย มาด ารงต าแหน่งดังกล่าว และมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอ ถึง
สิ้นปีงบประมาณ 
      หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
           จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี ปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑๐  ชุด เป็นเงิน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอ้ี ส าหรับปฏิบัติงานจ านวน  ๑๐  ชุด  
   - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เทศบาลเมือง
นราธิวาส หน้าที่ ๒๓๔ ล าดับที่ ๑๗ 
     - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 

เหตุผล 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างทางการบริหารแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ๖ 
งานซึ่งประกอบด้วย งานบริหาร  งานธุรการ  งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานสุขาภิบาล 
งานรักษาความสะอาด  และงานโรงฆ่าสัตว์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๒๒ คน ปัจจุบัน
โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บางส่วนช ารุด     ไม่สามารถใช้งาน
ตามปกติได้ และมีไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาโต๊ะ - เก้าอ้ี ส าหรับปฏิบัติงาน 
เพ่ิม เพ่ือให้มีเพียงพอกับจ านวนบุคลากร 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
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คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญ คุณดิเรก  ยา ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก  ยา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เขต 1 ท่านประธานครับ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอ้ี ปฏิบัติงาน ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  เท่าที่ดูเหตุผลที่ท่านกล่าวมา
ผมก็เห็นด้วยนะครับ สมควรที่จะซื้อแล้วนะครับ เพราะว่าช ารุดคือเจ้าหน้าที่ไม่มีก าลังใจ
จะท างาน ถ้าซื้อก็คงจะมีก าลังใจมากกว่านี้นะครับ ก็เป็นการให้ก าลังใจเขานะครับ ก็
อยากจะให้ผ่านโครงการนี้นะครับ เพราะถ้าหากมีการช ารุด ระดับหัวหน้าต้องมีการดูแล
ให้ดีขึ้นนะครับ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้เทศบาล
เมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 9 เสียง) 9 เสียง เป็นอันว่าสภามีมติ
อนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  17  นะคะ 

  ระเบียบวาระที่ 17  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  (ท่ี นธ 52005/1445  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

           เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักแบบ 

สปริงจานแบน ขนาด 20 กิโลกรัม  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการ
และเหตุผลการโอนลด จ านวน ๑ รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ 
รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) 
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจ า 
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 งบประมาณอนุมัติจ านวน 38,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ17,312 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 2,200 บาท    

เหตุผลการโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของลูกจ้างประจ า จะใช้จ่ายตาม

ระดับอัตราเงินเดือน  ปรากฏว่าในครึ่งปีแรก ลูกจ้างประจ าได้รับอย่างเพียงพอตามสิทธิ์
อันพึงมีแล้ว และเมื่อโอนลดแล้วสามารถมีเงินงบประมาณเพียงพอ เพ่ือเบิกจ่ายถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักแบบสปริง จานแบน ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จ านวน  ๒  ชุด
จ านวน ๒,๒๐๐ บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักแบบสปริงจานแบน ขนาด ๒๐ กิโลกรัม 
จ านวน ๒ ชุด 
 - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 
0808.2/ว.1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 
๓๖ ล าดับที่ ๕ 
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 

เหตุผล 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส มีตลาดสดในความรับผิดชอบ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่
ตลาดสดบาเละฮิเล และตลาดสดหัวล าโพงโดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานหลักในการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล ปัจจุบันยังไม่
มีเครื่องชั่งกลางส าหรับให้ผู้ซื้อได้ตรวจสอบน้ าหนักของสินค้าที่ซื้อจากผู้ประกอบการใน
ตลาดได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อให้มีเครื่องชั่งน้ าหนักที่มีความเท่ียงตรง เป็นเครื่องชั่งกลาง 
ส าหรับให้บริการประชาชน ในตลาดสดของเทศบาลทั้ง ๒ แห่งจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องชั่งน้ าหนักแบบสปริงจานแบน ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จ านวน 2 ชุด 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญ คุณดิเรก  ยา ค่ะ 



33 
 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก  ยา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เขต 1 ท่านประธานครับ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักแบบสปริงจานแบน ขนาด 
20 กิโลกรัม  จ านวน 2 ชุด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 2,200 
บาท   โครงการนี้ผมเห็นด้วย ดีมากเลยครับ ซึ่งโครงการนี้ท าให้ผู้ซื้อได้ไปตรวจสอบและ
พึงพอใจในการซื้อ ส่วนผู้ขายก็ต้องระวังนะครับ เพราะว่าโครงการนี้ถ้าดูแล้วงบประมาณ
น้อยนิด แต่ผมดูแล้วคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพราะว่าสร้างให้ผู้ขายไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น โครงการนี้ผมว่าคุ้มค่าครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 วางไว้ตรงไหนคะท่าน ผอ. 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานครับ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจน
สมาชิกสภาฯทุกท่านครับ สถานที่ตั้งของตาชั่งสปริงนะครับ ก็คงจะตั้งไว้บริการด้านหน้า
ของตลาดนะครับ ที่คนเข้าออกสะดวก เราจะมีท าเป็นโครงเหล็ก เป็นโครงสร้างเหล็กดัด
ครอบไว้ และจะมีที่เปิดส าหรับวางชั่งน้ าหนักได้ ไว้ตรวจสอบ และเขียนว่าตาชั่งกลาง 
เป็นการตรวจสอบน้ าหนักของสินค้าที่ทุกท่านซื้อมาจากร้านทั้งหมดนะครับ ก็เป็นหนึ่งใน
การพัฒนาตลาดให้ได้เกณฑ์มาตรฐานนะครับ ผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ และในส่วน
ตลาดของตลาดเอกชนเราก็ท าหนังสือแจ้งไปแล้วว่าขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของ
ผู้ประกอบการช่วยติดตั้งให้ด้วย เพื่อจะได้มีการตรวจสอบ และผู้มาใช้บริการจะได้ไม่รู้สึก
ถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ส่วนสถานที่ตั้งทุกท่านไม่ต้องห่วงนะ
ครับ เราจะดูแลรักษาให้อยู่ในที่ร่ม และจะไม่ให้มีการสูญหายไปนะครับ ขอบคุณครับ
ท่านประธานฯ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก  ยา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เขต 1 อยากจะเพ่ิมเติมหน่อยนะครับว่า แนวคิดโครงการนี้ผมเชื่อว่าควรจะให้มันอยู่นาน 
เพราะว่าจะสร้างสังคมและนิสัยของเราจะได้ดีขึ้นนะครับ ขอบคุณมากนะครับ ผอ. ที่คิด
โครงการนี้ ถึงแม้งบประมาณใช้น้อยแต่ว่ามันมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพจริงๆ ขอบคุณ
ครับท่านประธานฯ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง 
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  18  นะคะ 
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  ระเบียบวาระที่ 18  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  (ท่ี นธ 52005/1446  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

           เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่ 18 ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิ  นิเลาะ 
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ด้วยเทศบาลเมือง
นราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน ๑ รายการ และโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ประเภทค่าเช่าบ้าน 
 งบประมาณอนุมัติจ านวน 384,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 196,000 บาท จึงขอโอนลด จ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์

เบิกค่าเช่าบ้าน ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดแต่ขณะนี้ไม่มีพนักงานเทศบาล
ขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเพ่ิมขึ้น และมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์โรงงาน  
          จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า  จ านวน  ๑  เครื่อง จ านวน  ๕๕,๐๐๐ บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า  จ านวน  ๑  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ดังนี้ 
     - แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า 220 โวลท์  ก าลังไฟฟ้าด้านเข้า 23.5 /44 
(kW/kVA) 
     - กระแสไฟเชื่อม 80 – 500 แอมป์ 
     - ขนาดลวดเชื่อมไฟฟ้า 3.2 -10 มิลลิเมตร 
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     - ขนาด กว้าง 49 x ลึก 74 x สูง 83 เซนติเมตร 
     - น้ าหนัก 196 กิโลกรัม 
     - จัดซื้อตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 
0808.2/ว.1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 
หน้าที่ ๓๗ ล าดับที่  ๓   
              - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม )  

เหตุผล 
 กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม มีวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ช ารุด ต้องซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาเป็นจ านวนมากเช่น ถังขยะคอนเทนเนอร์  ฝาคูระบายน้ า เป็นต้น หากได้รับ 
การซ่อมแซมโดยใช้บุคลากรในสังกัดซึ่งมีความสามารถพิเศษซ่อม จะสามารถใช้ในการ
บริการประชาชนไปอีกระยะ จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดจ้าง ลงได้ระดับหนึ่ง 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน ๑ เครื่อง 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง 
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  19  นะคะ 

  ระเบียบวาระที่ 19  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  (ท่ี นธ 52005/1447  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

           เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่ 17 ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิ  นิเลาะ 
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ด้วยเทศบาล
เมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                       
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน ๑ รายการ 
และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ประเภทค่าเช่าบ้าน 
          งบประมาณอนุมัติจ านวน 384,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 141,000 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 9,500 บาท    
                          เหตุผลโอนลด 
          เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
เบิกค่าเช่าบ้าน ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด แต่ขณะนี้ไม่มีพนักงานเทศบาล 
ขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเพ่ิมขึ้น และมีเงินงบประมาณเพ่ือเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานสาธารณสุข   งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน ๑ เครื่อง จ านวน  ๙,๕๐๐  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง 
 - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 
0808.2/ว.1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 
๓๖ ล าดับที่ ๓ 
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม )   

เหตุผล 
 คลินิกเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพิมพ์และการปริ้น
ข้อมูลการตรวจรักษา รายการยา การนัดตรวจครั้งต่อไป ท าให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลชัดเจน 
อ่านเข้าใจง่ายขึ้นดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบบริการประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในคลินิกเทศบาล  

ระเบียบ 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง 
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  20  นะคะ 

  ระเบียบวาระที่ 20  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  (ท่ี นธ 52005/1448  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

           เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่ 20 ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิ  นิเลาะ 
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็ง
ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน ๑ 
รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบด าเนินงานค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่บริเวณหาดนราทัศน์ 
 งบประมาณอนุมัติจ านวน 3,730,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 68,000 บาท จึงขอโอนลดจ านวน 38,000 บาท   

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามโครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแล
รักษาความสะอาดพ้ืนที่บริ เวณหาดนราทัศน์ โดยได้ท าสัญญาจ้างเหมาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม– กันยายน 2563 จึงมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงก่อนระยะเวลาการท า
สัญญาจ้าง 
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หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการเคหะและชุมชนงานก าจัดขยะและสิ่งปฎิกูล 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็ง จ านวน ๔ เครื่อง จ านวน ๓๘,๐๐๐ 
บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็งจ านวน ๔ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้  
 ๑. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
  ๒. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า 
  ๓. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
  ๔. พร้อมใบมีด 
 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ 
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลงครั้งที่๓ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้าที่ ๑๕ ล าดับที่ ๑๙ 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 

เหตุผล 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการรักษาความสะอาด
และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ปัจจุบัน
เครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็งมีจ านวน ๘ เครื่อง สามารถใช้งานได้เพียง ๔ เครื่อง อีก 
๔ เครื่องช ารุดไม่สามารถใช้การได้ อยู่ระหว่างการจ าหน่ายตามระเบียบ ท าให้ไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็งเพ่ิมให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณสูไฮมี  ค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร ผมนายสูไฮมี  มะรอดิง  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
สะพายแบบข้อแข็ง ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าเทศบาลฯเรามีกิจกรรมภาคสนามและ
จะต้องมีการพัฒนาเกือบทุกวัน และผมดูแล้วเครื่องของเรามีไม่กี่ตัวที่ท างานได้ตอนนี้ 
และช ารุดไปอีก 4 ตัว ความจริงผมอยากจะให้เพ่ิมอีก เพราะว่าดูจากการปฎิบัติงานแล้ว
ของเราไม่พอ เพราะอย่าลืมว่าเขตของเราส่วนใหญ่เป็นป่าหญ้าซะส่วนใหญ่ ผมเคย
ร่วมงานกับน้อง ๆ ที่ลงไปท างาน เครื่องนี้ไม่ไหวจริง ๆ ถ้ามีอีกสัก 4 – 5 เครื่อง น่าจะดี
เพราะจะได้ท างานได้เร็ว ส่วนเครื่องที่เสียก็อยากจะให้ซ่อม เพราะจะได้ช่วยเวลาที่เครื่อง
ใหม่เสีย และเรื่องการเบิกน้ ามันและการซ่อมอยากจะให้เร็ว ลูกน้องของเราบางคนท างาน
แล้วบางทีจะมีการติดขัดเล็กน้อยเรื่องแบบนี้ อยากจะให้พวกเราช่วยบริการเรื่องอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือ ผมอยากจะให้สั่งเพ่ิมโดยดูสภาพตามความเป็นจริง ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญ คุณอานนท์  ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 ขอสนับสนุนการอภิปรายของท่านสูไฮมี เรื่อง
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็ง เพราะว่าเรามีอยู่ 8 เครื่อง  ที่ผม
สนับสนุนเพราะอะไร เมื่อเดือนมีนาคม ผมและพวกคนงานเทศบาลฯเข้าไปร่วมพัฒนาที่
สุสานจีน เรามีเครื่องไป 4 ตัว ดูแล้วการท างานเราล าบาก ถ้าได้ซื้อมา 4 ตัวนี้ก็เป็นการ
เพ่ิมความสามารถในการท างาน โดยเฉพาะเรื่องเครื่องตัดหญ้าปี ๆ หนึ่งเราใช้กันมากใน
สุสานจีนบ้าง และในกุโบร์ ส่วนมากเราจะต้องเข้าไปพัฒนาช่วงใกล้จะรายอนะครับ 
เพราะฉะนั้นที่เราซื้อมา 4 ตัว นี้ก็ดีครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 สรุปว่าดีนะคะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ 
ผู้ใดอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 9 เสียง) 9 
เสียง เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  21  นะคะ 

  ระเบียบวาระที่ 21  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  (ท่ี นธ 52005/1449  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

           เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่ 21 ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิ  นิเลาะ 
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 
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นายนิยิ  นิเลาะ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
 
 
 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             
ทุกท่านครับ เอกสารที่ส่งมาด้วยก็คือร่างโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด รวมจ านวน  2 
รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
1.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
  ประเภทค่าเช่าบ้าน 
 งบประมาณอนุมัติจ านวน 384,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ  131,500 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 11,200 บาท   
                         เหตุผลโอนลด 

  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
เบิกค่าเช่าบ้าน ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด แต่ขณะนี้ไม่มีพนักงานเทศบาล
ขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเพิ่มข้ึน และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณหาดนราทัศน์ 
  งบประมาณอนุมัติจ านวน 3,730,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 30,000 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 30,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามโครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแล
รักษาความสะอาดพ้ืนที่บริเวณหาดนราทัศน์  โดยได้ท าสัญญาจ้างเหมาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม– กันยายน 2563 จึงมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงก่อนระยะเวลาการท า
สัญญาจ้าง 
  รวมโอนลด จ านวน ๒ รายการ เป็นเงิน 41,200 บาท ( สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อย
บาทถ้วน ) 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานสาธารณสุข   งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
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        - จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี ( LEDTV ) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จ านวน 
2 เครื่อง  จ านวน 41,200 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี ( LEDTV ) แบบ Smart TV ขนาด 
50 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
  - ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
   1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)           
   2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ(นิ้ว) 
   3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight          
   4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)          
   5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  
                      6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์          

    7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
  - จัดซื้อตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์           
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๑๓๔ ลง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕ ) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ 
/๒๕๖๒ เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้าที่ ๙  ล าดับที่ ๔ 
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 

เหตุผล 
 คลินิกเทศบาล  ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองนราธิวาสเปิดให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง  คลินิกเด็กสุขภาพดี  คลินิก
วางแผนครอบครัว การรักษา พยาบาล รวมถึงเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ  
ปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมารับบริการเพ่ิมข้ึน  การน าสื่อเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกับ
โทรทัศน์ ให้ผู้รับบริการได้รับชม น าความรู้ด้านสุขอนามัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี( LEDTV ) แบบ 
Smart TV เพ่ือให้บริการประชาชน ที่คลินิกเทศบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาล 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง  
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เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  22  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  ๒๒  เรื่อง อ่ืนๆ    
 สมาชิกท่านใดมีปัญหาข้อเสนอเชิญค่ะ 
 ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้รับแจ้งจากส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส                        

งดการจัดงานวันลองกองประจ าปี ๒๕๖๓ และเว้นการจัดงานของดีเมืองนราธิวาส ครั้งที่ 
๔๕ ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ลงมติในที่ประชุมของจังหวัดนราธิวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสร่วมตอบแบบวัดการ
รับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส                           
ผ่านช่องทางไลน์ โดยสแกน QR Code  ที่แจกสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ต่อไปเชิญท่าน
สมาชิก  เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ  

นายสูไฮมี  มะรอดิง                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับผม ผมนายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 วันนี้ผมมีอยู่ ๒ – ๓ เรื่องที่ชาวบ้านฝากมา 
เรื่องแรกชุมชนยะกัง ๒ ได้ด าเนินการขอปิดฝาคูระบายน้ าที่ช ารุด บริเวณถนนแสงจันทร์ 
ก่อนถึงยะกัง ๒  ก่อนถึงบ้านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส นายสูไฮมี มะรอดิง                            
ได้แจ้งเข้ามาประมาณ ๓ สัปดาห์ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม เรื่องที่ ๒ ฝากตัดต้นไม้ต้นใหญ่
บริเวณหลังบ้านนายอ าเภอเมืองนราธิวาส ที่ปกคลุมถนนรถบรรทุกขับผ่านเป็นเหตุให้
สินค้าได้เกี่ยวกับต้นไม้ตกหล่นบนถนนได้รับความเสียหาย เรื่องที่ ๓ ขอขอบคุณกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการเก็บขยะ ช่วง ๔ - ๕ วัน ที่ผ่านมา ผมได้แจ้งผ่านท่าน
รองนิยิ นิเลาะ อาจจะเก็บขยะไม่ทัน ๓ - ๔ จุด ให้ท่านทราบ และได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยในทันที อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือเวลาจากกลางวันเป็นกลางคืน 
การเก็บขยะถุ งข้ างๆถั งขยะบางครั้ ง ไม่ เก็บ ขอให้ผู้ ที่ รับผิดชอบแจ้ งผู้ ปฏิบั ติ                       
ด าเนินการด้วย   บางบริเวณมีสุนัขหรือแพะคุ้ยเข่ียเวลากลางคืน พนักงานจะไม่เก็บท าให้
บริเวณนั้นสกปรก คนงานกวาดขยะตอนเช้า พอกลางคืนสุนัขหรือแพะมาคุ้ย ขอฝากด้วย 
ขออีกเรื่องครับ ส านักการช่าง เรื่องกระจกติดตั้งบริเวณทางแยกภายในหมู่บ้านที่อันตราย
เคยเสนอ ประมาณ ๑๒ จุด ขอทราบว่าได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว   ซึ่งทางชุมชน
ได้ฝากให้สอบถาม ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ถนนตรอก ซอก ซอย สะอาดขึ้น นะคะ ถ้าเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา 
เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 มี ๒ - ๓ 
เรื่องครับ เรื่องแรก ฝากให้ท่านประธานไปดูไฟฟ้าธงชาติ แถวถนนพิชิตบ ารุง และแถว 
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ถนนสมัยอาณาจักรถึงหน้าวงเวียนมัสยิด  ธงไฟที่ประดับสวยงามครับแต่ว่าได้เกิดการ
ช ารุดหลายๆจุด อยากให้ไปดูแลปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี เพราะว่าถนนสายดังกล่าว
ค่อนข้างคึกคักตั้งแต่ เทศบาลฯไปติดตั้งธงไฟฟ้าประดับ ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงขายของ
ได้ดีขึ้น ขอฝากให้ไปดูแลด้วยครับ เรื่องที่ ๒ ด้านหลังของ TK Park ติดกับรั้วสวน                  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีหลุมบ่อน้ า จ านวน ๒ บ่อ ท าให้มีน้ าขัง  ฝากให้ท่าน
ประธานช่วยดู จะท าให้ภูมิทัศน์เสีย ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผู้ที่เกี่ยวของไปปรับปรุงบริเวณ
ดังกล่าวให้เหมือนเดิมครับ จะได้ออกก าลังกาย ซึ่งเรามีพ้ืนที่สวยงาม แต่หลุมดังกล่าวท า
ให้ไม่สวยงาม เรื่องท่ี ๓ ลู่วิ่งครับ ตอนนี้ดูช ารุดทรุดโทรม อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล
บ้าง สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีหลายกลุ่มที่เข้าไปใช้บริการ เช่น กลุ่ม                  
แอโรบิค   กลุ่มไทเก็ก กลุ่มเพาะกาย กลุ่มวิ่งออกก าลังกาย กลุ่มที่พาครอบครัวมาออก
ก าลังกายเดินเล่นและรับประทานอาหาร ตอนนี้เริ่มมีการใช้บริการเยอะมากครับ และ
สุดท้ายห้องน้ าชายกระจกแตกเจ้าหน้าที่ได้เก็บเศษกระจกเรียบร้อยแล้ว และอยากให้ไป
ติดตั้งไว้ให้มีเหมือนเดิมครับ รั้วที่ช ารุดที่ปิดกั้นด้วยลวดหนามอยากให้ปรับปรุงให้ดี               
หาก TK Park เสร็จสมบูรณ์จะมีคนภายนอกเข้ามาใช้บริการมากกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

       ค่ะ เข้าใจเหนื่อยมากพูดภาษาไทย 
          

นายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

ครับท่านประธาน ผมโดนพาดพิง ที่จริงภาษาที่ผมพูดไม่ใช่ภาษาของผมครับ      
ผมเชื่อว่าในสภาใหญ่ก็มีคนพูดภาษาท้องถิ่นก็มีครับ แต่ก็เป็นปกติครับเพราะไม่ใช่     
ภาษาของเขา ผมพูดได้เท่านี้ก็ดีครับ ถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจผมไม่เอาครับ อย่างเช่นท่าน
ประธานพูดเก่งแตพู่ดไม่เข้าใจ แต่ผมพูดไม่ชัดแต่เข้าใจถือว่าไปได้ ถ้าพูดชัดแต่ไม่รู้ เรื่องนี้
หนักนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

        เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมขอเสริมของคุณดิเรกครับ ตามที่ผมเข้าใจครับ และผมได้เข้าไปดูด้วย
ตัวเองครับ TK Park หลุมและรั้วที่ช ารุดแทนที่จะซ่อมให้สวยงามแต่เอาลวดหนามมาใส่
เหมือนค่ายทหารผมได้ถ่ายรูปมา ประชุมครั้งต่อไปผมอยากให้มีจอสไลด์จะได้ฉายให้ดู
ใครมีอะไรจะได้บอก ฝาคูตรงไหนผมถ่ายมาถ้าท่านจะดูผมจะให้ดู ผมว่าเป็นบริเวณที่เป็น
หน้าเป็นตาของเทศบาลฯ คนในเมืองรับไม่ได้แล้ว คนนอกเมืองที่เข้ามาล่ะครับนี้คือเรื่อง
จริงครับ ประตูใหญ่เอาลวดหนามใส่ ๒ - ๓ ด้าน ผมอยากให้ซ่อมแซมโดยเร็วอีกหลาย
แห่งของรั้วที่ช ารุด ทุกท่านที่จะไปรับประทานอาหารเที่ยงที่สวนอาหารริมน้ าแวะดูก่อน            
ก็ได้ครับ ไม่เหมือนประตูของเทศบาลฯ ครับ เหมือนประตูของเรือนจ าครับ ผมฝากด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เชิญคุณอุดม ค่ะ 

นายอุดม เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานและสมาชิผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องที่สมาชิกได้เสนอ ขอตอบ
เรื่องแรกก่อนครับ ท่านสูไฮมี ฝาคูช ารุด ถนนแสงจันทร์ ให้ส านักการช่างผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
ไปส ารวจ ครั้งที่แล้วแจ้งไปแล้วขอให้ด าเนินการด้วยเพ่ือป้องกันอันตราย เรื่องตัดต้นไม้
ใหญ่หลังบ้านนายอ าเภอเมืองนราธิวาส ถ้าต้นไม้ใหญ่เกินไปรถของเทศบาลฯ ขึ้นไม่ถึงแต่
จะตกแต่งให้สวยงามครับ ขอให้ส านักการช่างด าเนินการตัดแต่งให้สวยงามด้วยครับ เรื่อง
กระจกโค้งที่ขอผมได้สอบถามกับหัวหน้าส านักปลัดไปเรียบร้อยแล้ว ขอทราบว่า
ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนครับ ให้ไปติดตั้งบริเวณมัสยิดด้วย ส าหรับท่านดิเรก ไฟประดับ
ธงชาติช ารุด ตอนนี้ช ารุดทุกสายตอนนี้ได้แจ้งทางผู้เกี่ยวข้องส่งหนังสือให้กับบริษัทที่
ติดตั้งให้ด าเนินการซ่อมแซมแต่ยังไม่เข้ามาด าเนินการ ขอให้ท่านปลัดเทศบาลด าเนินการ
ติดตามส่งหนังสือไปอีกหากยังไม่เข้ามาด าเนินการครับ  เทศบาลฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ 
บ่อน้ าทิ้ง TK Park ซึ่งเป็นบ่อน้ าทิ้งที่ผู้รับจ้างได้วางเป็นถังบ่อบ าบัดน้ าเสียถ้ากลบบ่อน้ า
ทิ้งจะท าให้น้ าบริเวณ TK Park จะอุดตัน จึงจ าเป็นต้องเปิดบ่อเพ่ือท าการสูบน้ าทิ้ง
บริเวณบ่อดังกล่าว จะดูแลให้แต่ไม่สามารถปิดบ่อได้ ให้ ผอ.ส านักการช่างชี้แจงต่อครับ 

นายจรูญ ทิมกลับ 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ขอตอบข้อซักถามในสวนกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ทั้งหมดครับ หลุมน้ าทิ้งส านักการช่างได้เปิดเพ่ือสูบน้ าทิ้งเนื่องจาก
การติดตั้งก่อสร้างไม่สมบูรณ์ ท าให้น้ าใน TK Park ไม่ไหลออกมาที่บ่อบ าบัด ขณะนี้อยู่
ระหว่างซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมกับทาสีอาคารอีกไม่นานก็จะแล้วเสร็จครับ โครงการแล้ว
เสร็จจะฝังกลบพื้นที่ให้เหมือนเดิม เรื่องห้องน้ าก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอ่างล้างหน้า   
โถปัสสาวะห้องน้ าชายทั้งหมด กระจกได้ติดตั้งใหม่ก าลังด าเนินการอยู่ ถ้าด าเนินการแล้ว
เสร็จจะก าหนดเวลา เปิด – ปิด ครับ น าเรียนเพ่ือทราบ ลู่วิ่งส านักการช่างได้ส ารวจและ
แจ้งให้กับกองคลัง ยังอยู่ในประกันสัญญาซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือขอถอนเงินประกันซึ่ง
ทางพัสดุได้แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เข้าด าเนินการ ส่วนประตูจ าเป็นต้องใช้ลวด
หนามก่อนครับต้องปิดสวนสาธารณะตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดนราธิวาส                  
แต่ประตูที่ช ารุดจ าเป็นต้องใช้ลวดหนามปิดกั้นเพ่ือป้องกันการเข้าออกได้ ประตูของสวน
กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ เป็นประตูที่เป็นเหล็กหล่อ จะซ่อมแซมไม่ได้ ต้องตั้งงบ
เพ่ือติดตั้งใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดครับ น าเรียนท่านประธานและสมาชิกเพ่ือทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตรงนั้นก็ควรจะท าใหม่เพ่ือเป็นหน้าตาของเทศบาลฯและเป็นสวนสาธารณะของ
ชาวนราธิวาส  ทุกคนในเขตเทศบาลฯ จะไปใช้บริการ เป็นศูนย์รวมการออกก าลังกาย 
เชิญท่านรองนิยิ ค่ะ 

นายนิยิ นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่านครับ เรื่องการจัดเก็บขยะให้ ผอ.กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

      เชิญท่าน ผอ.ค่ะ 
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ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซสิ  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

 

นายศักดิ์รินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่านครับ กองสาธารณสุขฯ ได้ปรับเปลี่ยนเวลา
การเก็บขยะครับ ช่วงที่ผ่านมาเริ่มเวลา ๒๐.๐๐ น. แล้วเสร็จ 24.๐๐ น. ปัญหาคือผู้ที่น า
ขยะมาทิ้งยังทิ้งไม่หมด ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการร้านอาหารปิดร้าน ๒๒.๐๐ น. ท าให้การ
เก็บขยะมีการตกค้างถึงตอนเช้า จึงเปลี่ยนเวลาเก็บเป็น ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มเก็บ
จากชานเมืองเข้ามาในเมืองจะท าให้พอดีกับร้านค้าปิดบริการ เปลี่ยนสายการเก็บบ้าง                                                                                                             
ตามความเหมาะสมตามเกณฑ์ชั่งน้ าหนักขยะ ทั้งหมดมีจ านวน ๗ สาย ซึ่งยอมรับว่าการ
เก็บขยะมีการตกหล่นอยู่บ้าง ถ้า ๒๒.๐๐ น. หากยังไม่ เรียบร้อยจะเปลี่ยนเวลา                    
เป็น ๐๐.๐๐ น. ครับ เรียนมาเพ่ือทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

มีท่านใดอีกไหมคะ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ขอเชิญร่วม
รับประทานอาหารเที่ยงที่สวนอาหารริมน้ าค่ะ  ขอปิดประชุมค่ะ 
 
               ปิดประชุมเวลา ๑๒.1๐ น. 

 
 
 

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

     (ลงชื่อ)    ภชมล  มณีมาตย์      ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     (ลงชื่อ)   อับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
             (นายอับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ) 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                  (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                                 
 
 
 


