
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี  2558 

ครั้งที่  ๒/2558              
เมื่อวันที่  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕8 

เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง   บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายมะตอฮา ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล    
14. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล      
18 นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล     

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- -   

รายช่ือคณะผู้บริหาร 
๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี 
๒. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสาการียา นิแวร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายอาฮามะ  กุลยานันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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รายช่ือคณะผู้บริหารผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
    

รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายฮาฟิช อาเล็ง นิติกร ปฏิบัติการ                                           

(แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นายกิจจา สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
2. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
3. นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
4. นายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.สํานักการช่าง 
5. นายพรศักดิ์ สุภาไชยกิจ รองปลัดเทศบาล 
6. นางเกศสุดา ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
7. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
8. นางกุลวดี สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
9. นายสะมะแอ บินเง๊าะ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 
10. นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
11. นางสุชีพ เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
12. นางวัจนา  หนูปั้น หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
14. นางภัทรนิษฐ์  ยอดไกร นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
15. น.ส.ศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ จนท.วิเคราะห์ฯ 
16. น.ส.ปราณี เจริญสุข หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
17. นายมะนะยิบ สาเหาะ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
18. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หน.ฝ่ายบริการฯ 
19. นายวิชุพันธ์ ดอเลาะ รอง ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๒ 
20. นางกัทลี เอียดเต็ม จนท.บริหงานงานทั่วไป 
21. นางภาณุมาศ ศรีสุข เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นายโชคชัย วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
23. น.ส.ปริยา พรหมสังวระ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๔. น.ส.อโรชา พรหมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

                เม่ือถึงเวลา  09.๐๐   น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์
ประชุมตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12 พ .ศ.2546 และข้อ 25 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมฯ   พร้อมทั้งเรียนเชิญคุณสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุม
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญ  คุณเจะอูมา เจะมุ  สวดดุอาร์ตาม
ศาสนาอิสลาม         

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ค่ะ ก็ขอสวัสดท่ีานนายกเทศมนตรี ท่านผูบ้รหิาร ท่านผอ. ท่านสมาชิก       
ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นะคะ  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2558  ครั้งที่ ๒/2558  โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ นะคะ  

            ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
             ก็ขอยนิดีต้อนรบัเจ้าหนา้ท่ี ปปช. ซึ่งมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ แต่ก่อนอื่น
ขอชื่นชมท่านผู้บริหารที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องประชุมนะค่ะ ดูว่ากว้างขึ้น
นิดนึง ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความคิดของท่านรองนายกฯนะค่ะ ท่านรองชุมสาย ซึ่งมา
ใหม่ คิดใหม่ทําใหม่นะค่ะ ได้หารือท่านนายก และท่านนายกก็ได้ออกความคิดร่วมกัน
ว่าคงต้องแยกเป็นสัดส่วน เราจะปรับไปเรื่อย ๆ เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศนะค่ะ  ต่อไป
วันนี้เรื่องแรก คือ เนื่องจาก สนง.ปปช. ประจําจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานขอความ
อนุเคราะห์ขอเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือประชาสัมพันธ์วิธีการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และการเผยแพร่ความรู้ตามกฎหมายใหม่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๔๒ รวมถึงแนวทางการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) โดยจะใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที   ขอแนะนํา 
จนท. จาก สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนราธิวาส  ทั้ง ๓ ท่าน คือ  ท่านที่ ๑ นาย 
 

๒๕. นายสุชาติ ทองด้วง เจ้าพนักงานเทศกิจ 
26. นางผ่องศรี เอกเพชร จนท.ธุรการ 
๒๗. นางภชมล  มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
๒7. น.ส.เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
28. นางอุษามาศ เรืองธนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
29. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผอ.ส่วนการโยธา 
30. นายสินนิมิตร บุษบงค์ รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๓๑. น.ส.ปัทมา เมฆารัฐ ผอ.กองคลัง 



 
 
 

4 

ปกครอง  สุวรรณดารา ต่อไปท่านที่ ๒ นายปิยะวัฒน์   คุระพูล  และท่านที่ 3 นาย
สันติ  ไชยศิริ  ค่ะ และขอเชิญท่านได้ชี้แจงอธิบายเลยนะค่ะ 

นายปกครอง  สุวรรณดารา 
เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริต
ช านาญการ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านผู้บริหารเทศบาลเมือง
นราธิวาส และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสทุกท่าน กระผมนายปกครอง  
สุวรรณดารา เจ้าพนักงานปราบปรามทุจริตชํานาญงาน สํานักงาน ป.ป.ช.ประจํา
จังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณที่ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ให้โอกาสสํานักงาน 
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนราธิวาส ได้มาประชาสัมพันธ์ชี้แจงการยื่นบัญชีรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน การเผยแพร่ความรู้ตาม กฎหมายใหม่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ รวมถึง
แนวทางการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ครับ ก็ท่ีมาในวันนี้ก็จะมาเน้นย้ําในเรื่องของการยื่นแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินนะครับ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
กฎหมายได้กําหนดไว้นะครับว่าเป็นหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่จะต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทุกครั้งนะครับ ครั้งแรกคือวันรับตําแหน่ง 
และวันที่พ้นจากตําแหน่ง และวันที่พ้นจากตําแหน่งครบ ๑ ปี นะครับ คราวนี้ในส่วน
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ทางสํานักงาน ป.ป.ช.เราก็ได้ตรวจสอบนะครับ ก็พบว่ายัง
มีผู้บริหาร และสมาชิกบางท่านที่ได้ยื่นไว้แล้ว แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วนนะครับ ก็ขอ
ความร่วมมือนะครับ ให้ดําเนินการให้ถูกต้องด้วยนะครับ เพราะหลังจากนี้ทาง 
สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนราธิวาสก็จะได้มีหนังสือนะครับ แจ้งไปให้ดําเนินการ
ให้ถูกต้องนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็ขอมอบหมายให้ทีมงานของผมทั้ง 2 
ท่านได้ชี้แจงในที่ประชุมต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายปิยะวัฒน์  คุระพูล  
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต
ช านาญการ 

ในส่วนของกระผม ก่อนที่จะมาว่าด้วยรายละเอียดของการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับสภาแห่งนี้ได้รับทราบ
นะครับ มีด้วยกัน ๔ เรื่องนะครับ เรื่องแรก สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ผลักดันกฎหมายมา
ฉบับหนึ่ง ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของ สนง. สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งจะเป็นร่าง
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับ ซึ่งเมื่อก่อน
หัวข้อนี้เป็นแค่มาตราหนึ่งใน พ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  รวมกับผู้บริหารรัฐบาลต่าง ๆ นะครับ ผลักดันให้มาตรานี้เป็น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมนะครับ ที่เราอาจคุ้นๆตา อย่างเช่นว่า การรับของกํานัลได้แค่ไหน  ผู้ บริหาร
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทนั้นเข้ามามีส่วนเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงาน
ของรัฐ นั้นคือเมื่อก่อนที่เรามีนะครับ ซึ่งใน พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น 
เช่น ลักษณะอย่างไรบ้างที่มีการบอกว่าขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เช่นการปลดหนี้สิน การให้ยืมโดยไม่คิดดอก การเช่า การค้ํา
ประกัน การให้ใช้สถานที่ นี้คือลักษณะใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ทั้งหมด ในส่วนของ
รายละเอียดผมอยากฝากไปทางท่านประธานสภา ๑ ชุด เพื่อที่จะได้แจกจ่ายให้พ่ีน้อง
ได้รับทราบนะครับ ซึ่งอ่านแล้วจะเข้าใจได้เลยว่าการกระทําลักษณะไหนที่เป็นการ
ขัดกัน เป็นการแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับ 
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ประเด็นที่ ๒ ที่จะประชาสัมพันธ์ก็คือ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน กําหนด
ไว้ว่าให้หน่วยงานของรัฐจะต้องแสดงรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ และ
ประกาศให้สาธารณชนรับทราบ วงเงินก็ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ทุกคนจะต้อง
ทําวิธีรายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ โดยเฉพาะราคากลาง และก็ประกาศ
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่าโครงการหนึ่ง ๆ นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโครงการการ
ก่อสร้างนะครับ การควบคุมงาน การออกแบบ การจ้างที่ปรึกษา งานวิจัยนะครับ 
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หรือการจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง ประเภทเหล่านี้ละครับที่
หน่วยงานของรัฐ ถ้าได้มีการดําเนินการจะต้องแสดงรายละเอียด เช่น รายชื่อโครงการ 
งบประมาณ ลักษณะของงานเป็นแบบไหน อย่างไร ราคากลางหมายความว่า ราคาที่
เราใช้ในการดําเนินการเท่าไร เราได้มาจากไหน เราสืบราคามาจากไหน เช่น ไปดูการ
ซื้อขายในตลาดที่ไหน อย่างไรบ้าง ก็คือต้องแจกแจงรายละเอียดของราคาท่ีเราตั้งไว้ 
นะครับ และชื่อผู้ที่กําหนดราคากลางมีใครบ้าง และต้องประกาศนะครับ ประกาศให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบนะครับ การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทนะครับ ก็ต้องประกาศให้ทราบนะครับ ซึ่ง ป.ป.ช. กําหนดไว้ต้องประกาศอย่าง
น้อย ๒ ที่นะครับ คือ ๒ เว็ปไซต์ และไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้ง ๒ เว็ปไซต์นะครับ ซึ่ง 
ป.ป.ช. กําลังมีนโยบายที่จะให้ ป.ป.ช.จังหวัด และ ป.ป.ช. ใหญ่ เข้าไปตรวจ สุ่มตรวจ
การประกาศราคากลางตัวนี้ ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําหนังสือเรียนมาทางเทศบาลอีกครั้งนึงว่า
มีการดําเนินการจะซื้อจัดจ้างในตัวนี้ เทศบาลเมืองนราธิวาสจะต้องไปประกาศในตัว
ไหนบ้างนะครับ ป.ป.ช.กําลังจะตรวจ สมมุติว่าทางเทศบาลเมืองของว่า ผมจะ
ประกาศไว้ทางเว็บไซต์ของเทศบาล ๑ ที่นะครับ เว็บไซต์ที่ ๒ ผมอาจจะประกาศไว้ใน
เว็บไซต์ของท้องถิ่น หรือเว็บไซต์ของจังหวัดนราธิวาส  คราวนี้เราก็จะได้รู้ตรงกันว่า
เทศบาลเมืองมีการดําเนินการลักษณะนี้ ผมจะได้ทราบว่าจะตรวจสอบที่ไหนได้บ้าง 
นั้นคือการประกาศการใช้ราคากลางนะครับ การจัดทําข้อมูลรายละเอียดของโครงการ
นะครับ ประเด็นที่ ๓ การยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ ซึ่งตัวนี้จะ
เรียกว่า ป.ป.ช. ๑ นะครับ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐโดยตรง กฎหมายมีไว้ว่า 
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาของรัฐนะครับ ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทข้ึนไป
จะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการนี้ ต่อกรมสรรพากรเพื่อคํานวณในการคิด
ภาษีนะครับ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหน่วยงานของรัฐ อย่างแรกก็คือ ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้คู่สัญญาให้ไปดําเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้อง นั้นคือข้อแรก อย่าง
ที่ ๒ คือหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP เราจะมีเลขคุมบัญชี โดย
จะเอาเลขคุมบัญชีตัวนั้นให้กับคู่สัญญา เพื่อที่เขาจะได้ดําเนินการกรอกรายละเอียด
หมายเลขบัญชีเข้าไปในระบบของกรมสรรพากร เพ่ือจัดเก็บภาษี  แต่หากหน่วยงาน
ของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ผ่านระบบ EGP ให้คู่สัญญา คือเอกชนที่มาเป็น
คู่สัญญาติดต่อ ป.ป.ช. ที่ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง ของ สนง.ป.ป.ช. แล้ว สนง.ป.ป.ช.จะ
กําหนดเลขคุมสัญญาให้นะครับ นั้นคือการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายนะครับ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐนะครับ หน่วยงานของรัฐก็มี ๒ กรณี ก็คือ 
แจ้งให้เขาทราบ อย่างที่ ๒ คือให้หมายเลขคุมสัญญาไปแค่นั้นเอง ก็ฝาก
ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายของผม คือเรื่องท่ี ๔ เป็นเรื่อง
ใหม่ แต่การดําเนินการเป็นปีที่ ๒ แล้ว ปีที่แล้วเขาเรียกว่าเป็นการประเมินคุณธรรม
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และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือย่อ ๆ ว่า ITA ซึ่งปีที่
แล้วในนราธิวาสมีอยู่หน่วยเดียวที่ทําก็คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส แต่ปีนี้
นะครับ ป.ป.ช. สํานักงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ปปท. สํานักงานป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกันในการดําเนินการประเมิน
ตัวนี้นะครับ เขาเรียกว่าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยนะครับ ทุกหน่วยจะต้องถูกประเมินหมดนะครับ มีหน่วยที่รับผิดชอบนะครับ มี 
ป.ป.ช.ที่รับผิดชอบของ สนง.ศาลยุติธรรมนะครับ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ      
นะครับ  วุฒิสภา องค์กรรัฐวิสาหกิจนะครับ องค์การมหาชน สํานักงาน ป.ป.ท. จะ
รับผิดชอบในส่วนของข้าราชการส่วนกลาง ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง จะเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ท. นะครับที่          
จะประเมิน ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะรับผิดชอบในส่วนของ
เทศบาลตําบล และ อบต. ซึ่งการประเมินเราประเมินอะไรบ้าง  เราประเมินอยู่ ๓ 
ลักษณะนะครับ ลักษณะแรกประเมินจากบุคคลภายในองค์กร คือทุกท่านที่นั่งอยู่ตรง
นี้ ที่จะต้องถูกประเมิน โดยการตอบแบบสอบถามนะครับ ถ้าองค์กรใดมีบุคลากรเกิน 
๓๐๐ คน เอาแค่ ๓๐๐ แต่ถ้าองค์กรใดไม่ถึง ๓๐๐ คน ก็เอาแค่ ๓๐๐ นะครับ ซึ่งจะ
เป็นการตอบแบบสอบถามภายในองค์กรนะครับ อย่างที่ ๒ ก็คือการวัดผลจากการ
ตอบของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลนะครับ ต่อไปเป็นการ
ประเมินผลการจากปฏิบัติงานนะครับในด้านการป้องกันและการทุจริตว่า มีการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ถูกต้องหรือไม่ มีการประกาศราคากลางหรือไม่ มีกิจกรรมที่กระทําและ
แสดงออกถึงกิจกรรมคุณธรรมหรือจริยธรรมหรือไม่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบนะครับ นั้นคือคร่าว ๆ นะครับ คือประเมินจากบุคคลภายใน ภายนอก และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งควบคุมลําดับขั้นตอนในห้วงนี้ก็จะเริ่มโครงการ ห้วง
มิถุนายน ถึงกรกฎาคม ก็จะเป็นลักษณะของการชี้แจงทําความเข้าใจให้หน่วยทาง
ราชการต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของนราธิวาส ได้ข่าวว่าจะมีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงนะครับ 
ก็ดําเนินการไปเรื่อย ๆ ก็จะไปประกาศผลในเดือนเมษายนปีหน้า  โดยมีรางวัลให้กับ
หน่วยงานราชการที่มีผลการประเมินดี อยู่ในข้ันสูงนะครับ ซึ่งสําหรับรายละเอียด    
ต่าง ๆ มันค่อนข้างท่ียังพอมี แต่มาประชาสัมพันธ์คร่าว ๆ แค่นี้ก่อน เพ่ือที่จะได้
รับทราบโดยทั่วกันนะครับ สําหรับผมมีแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสันติ  ไชยศิริ  
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน 
ปฎิบัติการ 

สําหรับในส่วนของผมได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ สํานักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัดนราธิวาส ให้ดูแลในส่วนของการยื่นบัญชีและทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางเมือง ในจังหวัดนราธิวาส ในส่วนของเทศบาลเมืองนราธิวาส จากการ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ก็พบว่ามีท้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล บาง
ท่านยังยื่นบัญชีไม่ถูกต้อง  ไม่ถูกต้องนี้คือว่า เอกสารประกอบยังไม่ถูกต้อง ไม่เกี่ยวกับ
การไม่ถูกต้องทางกฎหมายนะครับ ก็ในส่วนนี้ผู้อํานวยการก็กําชับให้ผมดูแลให้เต็มที่ 
แนะนํา ในส่วนที่มีปัญหาก็จะอํานวยความสะดวก เพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้องใน
เอกสารตัวนั้น ๆ นะครับ ในส่วนที่ผมจะต้องทําความเข้าใจในเบื้องต้นตรงนี้ก็คือ 
หลังจากนี้นะครับ แนวทางการทํางานของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเราได้รับนโยบายจาก
ส่วนกลางในการดําเนินทําหนังสือแจ้งเตือนทั่วประเทศ รวมถึงในจังหวัดนราธิวาส 
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 เมื่อเรารับนโยบายมา เราจะได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังท่านนะครับ ซึ่งหนังสือแจ้ง
เตือนจะมีด้วยกัน ๓ ฉบับนะครับ ฉบับแรกก็จะมีห้วงระยะเวลา ๓๐ วัน ในการแจ้ง
เตือนโดยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับ ฉบับที่ ๒ ก็ ๓๐ วัน ส่วนฉบับที่ ๓ ก็จะเป็น 
๑๕ วัน รวมทั้งสิ้น ๗๕ วัน หลังจากท่ีแจ้งเตือนครบ ๓ ครั้ง ก็จะติดขัดในข้อกฎหมาย
ดังนี้ คือ ข้อกฎหมายของ สํานักงาน ป.ป.ช. ก็คือในเรื่องของการตัดสิน เพราะมันจะ
เข้าไปในส่วนของการจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะครับ  และจะมี
การตัดสินทางการเมือง จํานวน ๕ ปี รวมถึงโทษทางอาญานะครับ ต้องจําคุกไม่เกิน 
๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับนะครับ ซึ่งจากการทํางานใน
จังหวัดนราธิวาส ผู้ยื่นทุกท่านก็ส่วนใหญ่จะติดในปัญหาของความไม่เข้าใจในระเบียบ 
ในข้อกฎหมายต่าง ๆ ก็คือ ผมได้คุยกับผู้อํานวยการ ท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของจุดตรง
นี้มากว่า ไม่อยากให้เรามาติดกับดักในส่วนของข้อกฎหมายที่ไม่เข้าใจ คือเกิดจาก
ความไม่เข้าใจแล้วเป็นการจงใจไม่ยื่นบัญชีนะครับ เราก็จะดูแลตรงส่วนนี้อย่างเต็มท่ี
กับการดําเนินการที่ผู้อํานวยการได้วางไว้นะครับ ผมขออธิบายเบื้องต้นนะครับในการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะครับ เพราะท่ีพูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่อง
การการแจ้งเตือนนะครับ ซึ่งหลังจากนี้เราจะดําเนินการนะครับ ก็รบกวนทุกท่านถ้า
ได้รับหนังสือในส่วนตรงนี้ก็ดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับ ผมจะดูแลในส่วนตรงนี้ให้
นะครับ ให้มันถูกต้องและครบถ้วนนะครับ เพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าดําเนินการ
ยื่นไปนานแล้ว ทําไมถึงพ่ึงจะดําเนินการ ซึ่งก่อนหน้านี้เรามีบุคลากรที่น้อย และรับ
เรื่องมาจากสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลานะครับ และตอนนี้เรามีอัตราที่เพ่ิมข้ึน ก็
จะเร่งทํางานให้เพ่ิมข้ึน ซึ่งผมรับหน้าที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะครับ ก็ ๘๐ % 
นะครับของประเทศ มันไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์หรอกนะครับ แต่เราก็จะปรับแก้ให้
สมบูรณ์นะครับ ในส่วนตรงนี้ก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของแนว
ทางการยื่นรายการบัญชีและทรัพย์สินนะครับ ผมก็มี ๔ ข้อนะครับที่จะเป็นแนวทาง
ให้ท่านนะครับ ก็คือ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง เมื่อเราเข้ามาสู่การดํารงตําแหน่ง ก็จะต้องมีหน้าที่ในการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ด้วยกัน ๓ ครั้งก็คือ กรณีเข้ารับตําแหน่ง กรณี
พ้นจากตําแหน่ง และกรณีพ้นจากตําแหน่งครบ ๑ ปี ก็แสดงว่าท่านเข้ามาสู่วาระ ๑ 
สมัย ท่านก็จะต้องยื่นทั้งหมด ๓ ครั้ง อย่างน้อยเบื้องต้นทุกท่านจะต้องยื่นบัญชี ๓ 
ครั้งนะครับ ส่วนอย่างท่ี ๒ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองนะครับ ก็จะต้องยื่นบัญชีในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินนะ
ครับ ในส่วนของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับ หลาย ๆ ท่าน
อาจจะมีการสงสัยว่า การมีภรรยาหลายคน เราจะทําอย่างไรละ ในเบื้องต้นตามข้อ
กฎหมาย การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินก็จะยึดคู่สมรส คือ คนที่จดทะเบียน
สมรสตามกฎหมาย และคนที่ทําถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนะครับ แต่ว่าในทาง
กฎหมายว่าอย่างนั้น แต่ในทาง ป.ป.ช. จะเป็นเรื่องของการยื่นทุกคน มีภรรยา ๓ คน 
ก็ต้องยื่นทั้งหมดนะครับ เพราะมันจะไปติดในเรื่องของการถือครองแทนสามี ก็แนะนํา
ว่าให้ยื่นทุกคน ส่วนหลักเกณฑ์ที่จะตกลงกันว่า ภรรยาคนนี้ หรือภรรยาคนนี้ ต้องยื่น
หรือไม่นั้น คือเราไปพูดคุยกันในวันที่ยื่นบัญชีนะครับ ส่วนที่ ๓ การยื่นบัญชีแสดง
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รายการทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. นะครับ เมื่ออ้างถึงทรัพย์สินชนิดใด ที่เป็นสิ่งที่ผู้ยื่นไม่
ค่อยจะเข้าใจกันก็คือ เอกสารแนบ คือเราอ้างถึงทรัพย์สินชนิดใดเราก็ต้องมีทรัพย์สิน
ประกอบ เป็นเอกสารประกอบที่มีอยู่จริงนะครับ เช่นเราอ้างว่าเรามีบัญชีธนาคารกี่
แห่ง ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย อิสลาม เราก็ต้องมีเอกสารประกอบเพื่อแสดงว่า
เรามีอยู่จริง เอกสารประกอบก็คือ สมุดบัญชีธนาคารของธนาคารแห่งนั้น ๆ ที่เรามี 
หรือไม่ก็สเตทเม้นหรือหนังสือรับรองยอดเงินฝากหรือยอดเงินกู้ก็แล้วแต่ ของธนาคาร
นั้น ๆ ที่เรามี ถ้าหากเราอ้างที่ดิน เรามีที่ดิน ๓ แห่ง เราก็ต้องหาเอกสารสิทธิ์ที่แสดง
ว่าเรามีที่ดินนั้นอยู่จริง มีความถูกต้อง และมีอยู่จริง เอกสารที่แนบประกอบก็คือ 
โฉนดที่ดิน หรือ นส.๓ ก. หรือ ส.ค.๑ นะครับ เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ
ของบุคคลนั้น ๆนะครับ ในส่วนที่ ๔ นะครับ ที่ผมอยากจะย้ําก็คือ กฎหมายได้ระบุไว้
ชัดเจนนะครับว่า การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับ ก็จะมีโทษแห่งการฝ่าฝืนนะ
ครับ ระบุไว้ชัดเจนนะครับ เรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมือง ๕ ปี และมีโทษจําคุกไม่
เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจําท้ังปรับนะครับ ก็ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่อยากให้ทุกท่านไป     
ติดกับดักในเรื่องของกฎหมายตรงนี้ เพราะว่ากว่าที่ท่านจะได้มาสู่ตําแหน่งตรงนี้ก็
ยากลําบากกันอยู่พอสมควร ก็ไม่อยากให้ตายเป็นปลาตายน้ําตื้นนะครับ ช่วยทําให้มัน
ถูกต้องนะครับ ขอความร่วมมือนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายปกครอง  สุวรรณดารา 
เจ้าพนักงานปราบปรามทุจริต
ช านาญงาน 

ครับ ก็คงจะจบการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและกิจกรรมของ ป.ป.ช.นะ
ครับ ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา  ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิก
สภาทุกท่าน รวมทั้งเพ่ือนข้าราชการทุกท่านนะครับ ที่เปิดโอกาสให้สํานักงาน ป.ป.ช.
จังหวัดนราธิวาส  ในส่วนของที่พวกผมได้มาประชาสัมพันธ์ หากมีข้อสงสัยอะไร
อย่างไร สํานักงาน ป.ป.ช.ก็ขอเชิญติดต่อ หรือให้เจ้าหน้าที่ประสานคุยกันได้ ยินดีมาก
นะครับ ผมจะขอฝากร่าง พ.ร.บ.ตัวนี้ไว้ให้ทางสภาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนราธิวาส     
ทั้ง ๓ ท่านนะค่ะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ ก็หวังว่าโอกาสหน้าเทศบาลเมืองนราธิวาส     
คงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ความรู้อีกนะค่ะ ขอบคุณค่ะ  เชิญคุณ
โอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต ๒ ทีมทางเลือกใหม่ครับ ผมจะขอหารือท่านตัวแทน ป.ป.ช.
จังหวัดนราธิวาส สักนิดนะครับว่า ตอนนี้ทางคณะผู้บริหารจะหมดวาระในเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ แล้วสมาชิกสภาเทศบาล จะหมดวาระในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ พอ
หลังจากนี้ ตอนนี้มี คสช. อยู่ และรัฐธรรมนูญยังร่างไม่เสร็จ ยังไม่รู้ว่าจะต่อยอดไปอีก
กี่ปี แต่ในเมื่อวาระท่านผู้บริหารและสมาชิกจะหมดวาระ เราจะต้องแจ้งบัญชีรายการ
ทรัพย์สิน ตอนนั้นเลยหรือไม่ หรือว่าต้องรอให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แล้วมีการ
เลือกตั้งใหม่ แล้วมีการยื่นภายหลัง ขอทราบรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับ 
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นายสันติ  ไชยศิริ  
เจ้าพนักงานปราบปรามทุจริต
ช านาญงาน 

ครับผม ก็ในส่วนนี้เรามีประกาศของ คสช. ในตัวนี้ เราก็จะดํารงตําแหน่งไป
จนกว่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ก็ถือ ณ วันที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งเป็น
วันพ้นจากตําแหน่งนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เข้าใจนะค่ะ ทุกท่านคงเข้าใจตรงกัน สํานักงานอยู่ ๔ แยกประชาภิรมย์
นะค่ะ ก็ไปดําเนินการนะค่ะ ดิฉันก็ค้างอยู่ บัญชีธนาคารเหลือศูนย์ก็ลืมแจ้ง เพราะคิด
ว่าไม่มียอดเงินแล้ว ก็ไม่ต้องแจ้งนะค่ะ  ก็ขอบคุณท่านอีกครั้งนะค่ะ 

          เรื่องท่ี  ๒    ขอแจ้งผลความคืบหน้าการจัดทําโครงการก่อสร้างระบบการ
จัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง( RDF) และปุ๋ยอินทรีย์      ในพื้นที่ เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ  อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีอยู่สามสี่ข้อที่เราทําประชา
พิจารณ์เมื่อวันก่อนนะค่ะ  

๑)  ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙  
ตําบลกะลุวอเหนือ เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว
เห็นชอบให้เทศบาลเมืองนราธิวาสก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(RDF) และปุ๋ยอินทรีย์  ประชาชนเห็นด้วยนะค่ะ     

๒)  สภาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมือง
นราธิวาสทํากิจการนอกเขต เพ่ือก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ได้  ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘  สภาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือได้ประชุมสภาแล้วและเห็นชอบ 

๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสทํากิจการ
นอกเขตได้ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  

๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัด
นราธิวาสได้ลงนาม MOU เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘   ณ ศาลา
กลางจังหวัดนราธิวาส 

  เรื่องท่ี ๓    เรื่องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๔ 

   เชิญค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับ 
เกี่ยวกับบ่อขยะ ที่ได้ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙  
ตําบลกะลุวอเหนือ นะครับ ก็เสริมรายละเอียดนิดนึงนะครับว่า โดยในวันนั้นมีท่าน
นายกฯ ท่านผู้บริหาร และผู้อํานวยการสํานัก กอง หลายท่านได้ไปสอบถามจากพ่ีน้อง
ประชาชน การสํารวจความคิดเห็น เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในพ้ืนที่บ้านโพธิ์
ทอง หมู่ที่ ๙  ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีตรงนั้น 
อยู่ใกล้กับบ่อขยะ  โดยนายกฯและผู้บริหารได้เข้าไปชี้แจง เชิญชวนผู้นําของหมู่บ้าน
ไปดูงานที่นครราชสีมา เพราะว่าพอเขาได้ไปดูงานจริง ๆ เป็นระบบปิด และเมื่อเขา
กลับมา เราได้ไปสํารวจความคิดเห็นกันเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ กัน             
มีประชาชนมาร่วมรับฟังกันประมาณ ๗๐ กว่าท่าน แล้วผมได้ฟังกับผู้นําของหมู่บ้าน
นั้นชี้แจงได้ละเอียดมากเลยนะครับ ผลดี ผลเสีย ผลกระทบอย่างไร ประชาชน หรือ
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พวกเราได้ฟังแล้วเข้าใจนะครับ แล้วก็มีรายละเอียดมาทําให้พี่น้องเข้าใจทุกคน เขาก็
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่มีผลกระทบ มีแต่
ผลประโยชน์ให้กับหมู่บ้านของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ทุกคนรับได้ทั้งหมดเลยนะครับ 
โครงการนี้ประมาณ ๒ ปีในการก่อสร้าง งบประมาณ ๓๕๐ กว่าล้าน วันนั้นผู้บริหาร
เข้าไป พี่น้องประชาชนเขายินดีต้อนรับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
สร้างโครงการไปพบปะเขาเป็นการสนิทสนม และชี้แจงเป็นกันเองนะครับ หลังจาก
นั้นวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ พอดีท่านนายกให้ผมเป็นตัวแทนของสมาชิกสภา
เทศบาลไปกับท่านชุมสายนะครับ ให้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
นะครับ และวันนั้นท่านรองได้ไปคุยชี้แจงให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะลุวอ
เหนือได้เข้าใจและละเอียดมาก ตอบข้อสงสัยของเขาได้ทุกข้อ ผลกระทบ เทศบาล
ของเขาจะได้อะไรบ้าง มีผลเสียอะไรบ้าง ได้อะไรจากการก่อสร้างโรงขยะ ท่านชุมสาย
ก็ชี้แจงให้เขาทราบโดยละเอียดหมดเลย เขาก็ยินดี ลงมติในที่ประชุมวันนั้น เขามีมติ
รับรองทุกคนครับ เขาเปรียบเหมือนว่าเราเป็นเทศบาลพี่ เขาเป็นเทศบาลน้องก็จะ
ช่วยจุนเจือร่วมมือกันเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนของตําบลกะลุวอเหนือครับ 
วันนั้นเป็นการประชุมที่อบอุ่นมาก โดยท่านชุมสายเป็นตัวแทนท่านนายกในการเข้า
ชี้แจง ผมก็ต้องมาชี้แจงในที่ประชุมแห่งนี้ด้วย เพราะผมในฐานะของสมาชิกไปร่วม
ประชุม ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ต่อไปเรื่องท่ี ๓ นะค่ะ 
  เรื่องท่ี ๓    เรื่องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๔ 
 เป็นเรื่องท่ีนําเสนอสภาเทศบาลเพื่อทราบนะค่ะ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านทราบแล้ว    
            ตอ่ไปเปน็ระเบียบวาระที ่ ๒  นะค่ะ 

           ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๘ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๔ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
             เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหนา้ท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่  10  มิถุนายน   2558  เวลา  
14.00  น. ณ  ห้องสํานักปลัดเทศบาล วันนี้  (วันที่ 10  มิถุนายน  ๒๕๕8 )  เวลา  
14.00  น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภา
เทศบาล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

๒. นายมะตอฮา ดอเล๊าะ กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๓. นายสูไฮมี มะรอดิง กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๔. นายดิเรก ยา กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๕. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฯ 
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 ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ   
สมัยแรก ประจําปี 2558  ครั้งที่  ๑/๒๕๕8   เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ ๒๕๕8   
จํานวน  29 หน้า  ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก  ถึงหน้าสุดท้าย  ปรากฏว่า  ไม่มีการ
แก้ไข  แต่อย่างใดและมีมติให้ส่งสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้ง
ต่อไป ปิดประชุมเวลา   15.00    น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรอืไม่ค่ะ ขอเชิญค่ะ เชิญคุณ    
มะตอฮา ค่ะ  

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต ๑ ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมนะครับ ความจริงผมก็เป็น
คณะกรรมการหนึ่งใน ๕ ท่านนะครับ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้ชี้แจงให้ทางเจ้าหน้าที่แก้ไขแล้ว แต่ไม่ทราบว่าคงจะสื่อไม่เข้าใจ
กันนะครับ ผมขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๖ บรรทัดที่ ๙ จํานวนเงินที่เขียนว่า 
๒๒๘,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริง ๒,๒๒๘,๐๐๐ บาทครับ ผมกลัวว่าถ้าเราอนุมัติรับรอง
รายงานการประชุมนี้ไปแล้ว เท่ากับสภาแห่งนี้ได้อนุมัติเงินแค่ ๒๒๘,๐๐๐  บาท 
ความจริงคือ ๒,๒๒๘,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีกหรอืไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมตทีิป่ระชุมว่า  
สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง)  สมาชิกยกมือรับรองหมดนะค่ะ   เป็นอันว่าที่ประชุมให้การ
รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้นะค่ะ 
           ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 3  นะค่ะ 

           ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สํานักปลัดเทศบาล)   
               ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ      

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านสมาชิกท่ีเคารพรัก        
ทุกท่าน สําหรับญัตติ ตามระเบียบวาระท่ี ๓ ขอเชิญท่านรองชุมสาย ฯ เสนอญัตติ
ครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ทราบว่าผมจะ
ขออนุญาตท่านประธาน ในการสรุปเนื้อหาโดยไม่อ่านเป็นรายตัวนี้จะอนุญาตหรือไม่
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ดีค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าเอกสารนี้ได้ส่งไปให้ท่านก่อนการประชุม ๓ วันแล้ว 
และรายละเอียดการประชุมก็คงจะพิมพ์ตามเอกสารนี้นะครับ เพราะฉะนั้นการ  

นําเสนอญัตตินี้ผมขออนุญาตท่านประธานสรุปเฉพาะเนื้อหาสาระสําคัญได้หรือไม่ครับ 
ท่านอนุญาตหรือไม่ครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

อนุญาตค่ะ  เชิญค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

                 โอนเงนิ โดยโอดลด ๑ รายการ ในแผนการบริหารงานทั่วไป และไปเพิ่ม
เป็นโอนจ่าย ๒ รายการ รายการที่ ๑ ที่เราเคยอภิปรายไปเมื่อคราวที่แล้ว คือเรื่องของ
ห้องส้วมที่อยู่บริเวณชั้น ๒ ของอาคารเทศบาล เคยตั้งงบประมาณไว้ ๖๙,๔๐๐ บาท 
ขอโอนเพิ่มมาอีก ๕๕,๖๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่าย ๑๒๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าซ่อมส้วมนะ
ครับ รายการที่ ๒ เป็นรายการของการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๙๔๖๙  
ซึ่งชํารุดแล้วใช้งานมานานพอสมควร โดยประมาณการบริษัทอีซูซุได้ไปดูในเบื้องต้น
แล้วมีค่าใช้จ่ายพอสมควร เงินที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนเพิ่มมาจากแผนงาน
ทั่วไปดังกล่าวนั้น อีก ๒๖๘,๐๐๐ บาท เป็นการโอนเพิ่ม ๒ รายการครับ ส่วนการโอน
ลดนั้นเป็นการโอนลดจากแผนการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ในหมวดค่า
ใช้สอย ซึ่งตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ณ เวลานี้เหลือเงินอยู่ ๓๔๓,๕๐๐ บาท โอน
ลดไปจ่าย ๒ รายการดังกล่าวรวมแล้ว ๓๒๓,๖๐๐ บาท ๒ รายการ เป็นการโอนลดใน
แผนงานเดียวกันนะครับ การโอนลดครั้งนี้อาศัยระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ 
กล่าวคือ“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นนําเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารครับ ที่ตั้งงบ
เร่งด่วนปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมที่กองสาธารณสุขฯนะครับ แต่ผมดูรายละเอียด
มาแล้วนะครับ ตอนแรกเราตั้งงบประมาณไว้ ๖๙,๔๐๐ บาท แต่ว่ามันทําไม่ได้ แต่ที่มี
ผู้เสนอราคามา ๒ ราย รายแรก ๑๒๘,๔๒๐ บาท รายที่ ๒ ๑๑๑,๒๕๒ บาทนะครับ 
แต่ไม่เป็นไรครับรายที่ ๒ เป็นรายที่ราคาถูกท่ีสุด น่าจะเป็นราคาที่ให้เขามาทําได้ แต่
ว่าเราไม่มีเงินทํา แล้ววันนี้เรามาหาเงินเพ่ิมเติม ผมคิดว่าหน้ารายละเอียดที่มันขาดไป 
๖๙,๔๐๐ บาท มันขาดเงินไปทั้งหมด ๔๑,๘๕๒ บาท นะครับ เท่ากับ ๑๑๑,๒๕๒ 
บาท แต่ของเราไปตั้งยอดเพ่ิมไป ๕๕,๖๐๐ บาท มันเกินที่เขาตั้งราคาท่ีเสนอราคา
มาแล้ว เกินไป ๑๓,๗๔๘ บาท ไม่ทราบว่าตัวนี้เพิ่มเติมส่วนไหนนะครับ ถ้ามันเพิ่มไป
ส่วนนี้ ๔๑,๘๕๒ บาท ก็เท่ากับราคาที่เขาเสนอต่ําสุดนะครับ เลยผมขอแจ้งให้ทราบ 

ว่าเพ่ิมเติมส่วนไหนไปบ้างที่ ๑๓,๗๔๘ บาท เพราะรายละเอียดก็ไม่มีที่มีการเสนอใหม่ 
ขอขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารตอบข้อสงสัย เชิญท่านรองค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับยอดเงินที่เพ่ิมเข้ามานั้น เนื่องจากการประมาณการ
โดยราคาที่สํานักการช่างได้ประมาณการไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้รับจ้างมาเสนอ ๒ 
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ครั้ง แต่ว่ายอดเงินไม่ตรงกัน นําเรียนแบบนี้ครับ ในลักษณะของค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง มันเปลี่ยนแปลงพลิกแผลงอยู่ตลอดเวลารายวัน และอย่างหนึ่งที่เปลี่ยน
อยู่บ่อย ๆ ก็คือ ค่า Facter F ซึ่งเป็นตัวค่าผันแปรราคาเปลี่ยนแปลงไปในห้าวันสิบ
วันนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยบางทีช่างตามไม่ทัน เรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับ เพราะเรา
เคยถูกทักท้วงในลักษณะอย่างนี้มาอยู่บ่อยครั้งว่าค่า  Facter F  ไม่เป็นปัจจุบันซึ่งทํา
ให้ราคาที่ประมาณการนั้นต่ําจนกระท่ังผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการได้ อันนี้ลักษณะ
แบบนี้เป็นงานเทคนิคท่ีทางช่างได้นําเสนอไว้ แล้วก็ในครั้งนี้ก็น่าจะสําเร็จนะครับ ก็
เป็นราคาที่ราคาวัสดุปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของภาวะเศรษฐกิจด้วย เรียนแค่นี้ที่
ประชุมเพ่ือทราบครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมต้องขอขอบคุณครับที่ได้ชี้แจงมาจนผมเข้าใจ ต้อง
ขอฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วยนะครับว่า หลังจากเราอนุมัติงบประมาณตัวนี้แล้ว ขอให้
รีบเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับ เพ่ือให้น้อง ๆ ที่อยู่กองสาธารณสุขฯ และกอง
สวัสดิการสังคม และงานส่งเสริมการทําบัตรประชาชน ซึ่งเขาเดือดร้อนมาก เขาอยาก
ได้มาก เลยต้องขอเรียนว่า เมื่อเราอนุมัติแล้วก็ขอให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่วนที่สุด
ครับ เพื่อขวัญและกําลังใจให้กับน้อง ๆ ทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            กราบเรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
ดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ก็ตามโครงการที่ ๑ สร้างปรับปรุงห้องน้ําและ
ห้องส้วม ก็ดีใจมากท่ีท่านผู้บริหารทุกท่าน และหัวหน้าของผู้บังคับบัญชาคือท่านปลัด 
ที่เห็นความสําคัญ เน้นความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของลูกน้องที่ทําประโยชน์ให้แก่
ท่าน ผมเคยคุยในสภานี้ก็หลายครั้ง ถ้าเราไม่โดนกับตัวเราเอง ที่ปวด เราก็จะไม่รู้ถึง
ความรู้สึกของคนอ่ืนนะครับ ก็เห็นด้วยครับที่ท่านได้กระทําอย่างรวดเร็ว และ
อยากจะให้ท่านกระชับให้เร็วที่สุดนะครับ ขอบคุณมาก และเรื่องท่ี ๒ โครงการ ค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ เนื่องจากรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กข 
9469 นธ ยี่ห้ออีซูซุ (มิวเซเว่น) ผมดูแล้วการซ่อมนี้รู้สึกว่าราคาจะสูงเกินไป คือสอง
แสนกว่านี้นะครับ ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับรุ่นที่เราใช้ตอนนี้ประมาณกี่ปีแล้ว ถ้าเรา
หาข้อมูลให้ละเอียดกว่านี้ว่า รถคันนี้มันใช้งานได้ประมาณอีกก่ีปี คุ้มค่ากันหรือไม่ที่
เราจะมาซ่อม ๒ แสนกว่า เรามาจําหน่ายแล้วมาซื้อรถใหม่ ก็อยากจะนําเสนอแค่นี้ 
ถ้าหากว่าเราซ่อมแล้ว แต่รถนี้เป็นรถท่ีใช้มาหลายปีแล้ว ซ่อมประมาณ ๒ แสนกว่า 
เรามาคํานวณว่าเราอาจจะซื้อใหม่ โดยเราจําหน่ายคันนี้ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ สักครู่ค่ะท่านดิเรก ท่านสงสัยเฉย ๆ ไม่ได้สอบถามอะไรใช่
หรือไม่ค่ะ   

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             ครับ อยากจะให้ผู้เก่ียวข้องชว่ยอธิบายเก่ียวกับรถยนต์คันนี้ด้วยครับ ว่ารถ
นี้ประมาณกี่ปีแล้วที่ใช้ และถ้าเราซ่อมประมาณ ๒ แสนกว่ามันคุ้มหรือไม่ที่เราจะใช้
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ต่อไป เพราะว่าอายุของรถมันมากครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ที่ละเรื่องนะค่ะ เชิญท่านผู้บริหารตอบข้อสงสัยที่คุณดิเรก สงสัยเมื่อสักครู่นะ
ค่ะ เชิญคุณอานนท์   

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถ้าเป็นละครก็จําชื่อผมไม่ได้แล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผมนายอานนท์  โสตติมานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๒ เรื่อง
รถคันนี้เท่าท่ีผมทราบมานะครับ รถคันนี้ หมายเลขทะเบียน กข 9469 นธ  คราวนี้
อยากจะอธิบายว่า รถคันนี้ซื้อในสมัยนายกวันอัลวี ต้องขอโทษนะครับที่ต้องเอ่ยนาม แล้ว
ทางจังหวัดก็เอาไปใช้ ทางเทศบาลไม่ได้ใช้ ใช้อยู่ประมาณ ๔ ปีก็คงทราบว่ารถคันนี้นาย
พาไปใช้เป็นรถตรวจการณ์ จนกระท้ังว่านายกฯโป่ง เข้ามาปีแรก รถคันนี้ก็ได้กลับมา 
แต่กว่ารถคันนี้จะได้กลับมาก็เห็นว่า เข็มไมล์ที่วิ่งไป ๔ ปีนี้ ประมาณ ๒ แสนกว่าโล 
สภาพก็คงจะแย่มากแล้วนะครับ แต่นี้พอเรานํามาใช้ก็ปรากฏว่าเสีย ที่ราคาแพงนี้ผม
ก็ได้ข่าวว่าถ้าเราไปซ่อมที่ร้านคงจะไม่เท่าไร แต่ทราบว่ารถคันนี้จะต้องเข้าศูนย์      
พอเข้าศูนย์ราคาเลยไปตามราคาของบริษัทนะครับ  เพราะฉะนั้นผมขอชี้แจงว่ารถคัน
นี้ได้ผ่านการใช้งานมาจากจังหวัดก่อนแล้ว ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณค่ะ คุณอานนท์ ตอบแทนท่านผู้บริหารใช่หรือไม่ค่ะ คุณดิเรก เข้าใจ
นะค่ะ เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสมาน  รานิง  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต ๒ ครับ ตามที่คณะผู้บริหารได้ตอบเรื่องค่า Facter F พอดีผมก็มี
ข้อสงสัยในเรื่องค่าของ Facter F  เพราะผมดูแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่า
ค่า GDP นะครับ ค่า Facter F ตามปกติแล้วเขาจะมีสูตรนะครับ ระบุเลย ผมดูใน
รายการที่เขาประมาณการ ค่า Facter F อยู่ที่ ๑.๒๗๒๖  ก็ยังเป็นค่า Facter F ของ
เก่าอยู่นะครับ เพราะว่าค่า Facter F มันจะมีสูตรเรื่องสิ่งก่อสร้างอาคาร เขาจะมีสูตร
ของเขา เรื่องท่อเหลี่ยมก็จะมีสูตรของท่อเหลี่ยม คือจะมีสูตรเฉพาะที่ท่านอ้างว่า
อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มของค่า Facter F ผมจะรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่
ตรง ถ้าหากว่าท่านอ้างว่าเป็นรายการวัสดุขึ้นราคา หรือขึ้นค่าแรง ก็ว่ากันอีกอย่างนะ
ครับ  ถ้าหากว่าค่า Facter F เขาจะมีสูตรของเขาโดยเฉพาะ และการข้ึนค่า Facter F 
มันละเอียดมาก เพราะมันเป็นเทคนิคก็ขอให้ท่านช่วยอธิบายด้วยนะครับ ว่าทําไมถึงมี
การผันผวนของค่า Facter F ผมดูแล้วผมว่ามันเป็นค่า GDP นะครับ ค่าบริการมัน
เพ่ิมข้ึน หรือว่าค่าความต้องการในพื้นท่ีมันเพ่ิมข้ึนหรือว่ามันลดลง ช่วยอธิบายเรื่องค่า 

Facter F หน่อยครับ เพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริง ไม่ชัดเจนครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

เชิญท่านผู้บริหารอีกครั้งค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ที่ผมนําเรียนไปเมื่อสักครู่ เป็นเรื่องประเด็นอยู่ ๒ 
ประเด็นนะครับ ประเด็นที่ ๑ คือประเด็นของค่า Facter F อย่างที่ท่านสมาชิกได้นํา
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เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า ประเภทอาคาร คิดว่า Facter F แบบหนึ่ง คูระบายน้ําแบบหนึ่ง 
อาคารแบบหนึ่ง พื้นที่ปรับปรุงแบบหนึ่ง อาคารมันเป็นคนละแบบครับ ประเด็นที่ ๒ 
ผมได้นําเรียนไว้นิดนึงแล้วว่า เนื่องจากราคาที่ผันผวนของค่าวัสดุครุภัณฑ์ โดยเฉพาะ
จังหวัดนราธิวาสครับ เป็นราคาที่ระยะทางจากกรุงเทพมาถึงนราธิวาส จากต้นทาง
มาถึงปลายทางท่านเชื่อหรือไม่ว่า เป็นราคาที่แตกต่างจากสงขลาค่อนข้างมาก 
เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไป ถ้าเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ ระยะทางเป็นความผกผันกับ
ราคา ถ้าหากมาถึงนราธิวาส ถึงสงขลา ๑๐๐ บาท มาถึงนราธิวาส อาจจะเป็น ๑๑๐ 
หรือ ๑๒๐ นั้นคือราคาของวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นอีกตัวหนึ่งหลังจากค่า Facter F นะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ มีหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอ
ถามมติที่ประชุมแห่งนี้มีผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้สํานักปลัดเทศบาล โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง) 
ยกมือหมดนะค่ะ  เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้ สํานักปลัด เทศบาล   โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔  นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สํานักปลัดเทศบาล)   

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ   
            ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส   โดยมีหลกัการและเหตุผลดังต่อไปน้ี 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2558   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เหตุผล 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2558  เป็นเงิน 316,000  บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีงบคงเหลือ 19,475  
บาท   
   เนื่องจากขณะนี้มีรถยนต์ที่ชํารุด และจําเป็นต้องรีบดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน แต่งบประมาณในการดําเนินการซ่อมมีไม่เพียงพอ  เพ่ือเป็นการ
เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการช่วย เหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อา
จะเกิดขึ้นกับประชาชน  จึงต้องรีบดําเนินการซ่อมแซมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
และสามารถใช้งานได้โดยเร่งด่วน   ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมือง
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นราธิวาส  เพื่อพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ดังนี้ 

1. ขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยเหลือ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้  1,080,000 บาท  ขณะนี้คงเหลือเป็น
เงิน  490,800 บาท   ขอโอนลดเป็นเงิน 480,000  บาท  ทั้งนี้   เนื่องด้วยตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม 
พ.ศ.2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 5.2 นั้น  กําหนดไว้ว่าการจ้างนั้นจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอัตรากําลังอยู่แล้ว ดังนั้น  จึงขอยกเลิก
โครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ทําให้
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติเหลือจ่าย 

2   โอนเพิ่ม รายจ่ายเพื่อการลงทุน  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน 480,000   บาท 

ระเบียบ 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 กําหนดความไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เพ่ืออนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา  ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๑ ระเบียบวาระท่ี ๔ ผมมีข้อสงสัยที่จะถามท่านประธาน
ว่า เราระบุว่าเราจะซ่อมรถ มีบอกป้ายรถ ยี่ห้อมิวเซเว่น มีระบุว่าป้ายอะไร แต่มา 
ระเบียบวาระท่ี ๔ ผมเลยสงสัย อยากจะถามท่านประธานว่าจะซ่อมรถอย่างเดียวแต่
ไม่ระบุว่าคันไหน อย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

ค่ะ เชิญท่านผู้บริหาร ตอบข้อสงสัยค่ะ เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก สําหรับรถที่จะเอามาซ่อมนี้เป็นรถ
บันไดเลื่อนท่ีเราใช้เมื่อเกิดเหตุ รถบันไดเลื่อนยาว แล้วรถคัดนี้ก็มีอายุการใช้งาน
หลายปีแล้ว และซ่อมกันอยู่บ่อย ๆ แล้วทางหลาย ๆ หน่วยงานก็มายืมใช้นะครับ 
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และเราก็อนุมัติให้ทุกหน่วยงานที่ขอใช้ ซึ่งบางครั้งก็ผิดประเภทไปบ้างนะครับ เอาไป
ใช้ในการตัดต้นไม้ แต่เราก็ต้องอํานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในลักษณะที่
ช่วยกันทํางานนะครับ สําหรับทะเบียนรถผมก็จําไม่ได้นะครับ หน.สํานักปลัด พอ
ทราบหรือไม่ครับ จําไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็ขอเรียนให้ทราบว่าเป็นรถบันไดเลื่อน
นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                 ค่ะ ขอบคุณท่านนายกฯค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ไม่มีนะค่ะ 
ถ้าไม่มีใครสงสัย ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  มีผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยก
มือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง) ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้
สํานักปลัด เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
                ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๕  นะค่ะ 

                ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)   

       ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ   
             ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  ขอเสนอ
ญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ซึ่งมี
หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๕8 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานีขนส่ง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณและกําหนดรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณตาม
หนังสือจังหวัดที่ นธ 0017.1/ว 916 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 แจ้งว่า กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2557 แต่เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี  
พ.ศ. 2558 ขึ้นใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จึงทํา
ให้ราคา คุณลักษณะ และคุณภาพ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปลี่ยน 
  ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

โอนลด 
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แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานีขนส่ง  
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ งบประมาณอนุมัติจํานวน 23,000 บาท เนื่องจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศกําหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ ซึ่งราคากลางต่ํากว่าที่กําหนดไว้
เดิม จึงทําให้งบประมาณท่ีตั้งไว้เกินกว่าราคาที่กําหนด จึงขอโอนลดจํานวน 4,000 
บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานีขนส่ง  
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติจํานวน 15,000 บาท 
เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศกําหนดเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ ซึ่งราคากลางสูงกว่าที่
กําหนดไว้เดิม จึงทําให้งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนเพิ่มจํานวน  1,000 
บาท  จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  งบประมาณอนุมัติจํานวน 5,100 บาท เนื่องจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศกําหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ ซึ่งราคากลางสูงกว่าที่กําหนดไว้
เดิม จึงทําให้งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนเพิ่มจํานวน 1,000 บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติ จํานวน 10,000 บาท ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือจํานวน 52 บาท เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว คาดว่ามี
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอโอนเพิ่มจํานวน 2,000 บาท  รวมโอนเพ่ิม  จํานวน  
4,000  บาท 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานีขนส่ง   
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (ข้อความเดิมหน้า 4/5) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง      จํานวนเงิน 23,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
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- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้

ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
เพ่ือใช้ในงานกิจการขนส่ง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 251 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (ข้อความเดิมใหม่) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง      จํานวนเงิน 19,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scannerและ
FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือแบบ LED 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า 
     จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา  
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้

ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 

เพ่ือใช้ในงานกิจการขนส่ง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 251 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ข้อความเดิมหน้า  3/5 - 4/5) 
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง      จํานวน 15,000 
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บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
หรือดีกว่า  

  จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 

GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB  
     หรือมี Solid  State Diskขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 60 GB จํานวน 1 
หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T  
  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

เพ่ือใช้ในงานกิจการขนส่ง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 251 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ข้อความใหม)่ 
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง      
จํานวน 16,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
  พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า

4GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB  
 

     หรือมี Solid   State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน  1 
หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน1 หน่วย 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า 
     จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

เพ่ือใช้ในงานกิจการขนส่ง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 251 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ข้อความเดิมหน้า 4/5) 
 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง      จํานวน 5,100 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

เพ่ือใช้ในงานกิจการขนส่ง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 251 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ข้อความใหม)่ 
 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง      จํานวน 6,100 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

เพ่ือใช้ในงานกิจการขนส่ง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 251 

เหตุผล 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2558 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด และเพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสสามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
หลักการข้างต้น 
 

ระเบียบ 
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ 



 
 
 

22 

การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
              ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
              ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาส  ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานสภาครับ ไดฟั้งท่านผูบ้รหิารไดช้ี้แจงมา ก็ฟังมามี
ความเห็นว่า ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศกําหนด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๘ ขึ้น
ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จึงทําให้ราคา 
คุณลักษณะ และคุณภาพ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลง ผมดู
ตามท่ีแจ้งมามีอีกหลายวาระท่ีเป็นทั้งเปลี่ยนแปลง ลดลง และมีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 
ยกตัวอย่างให้นิดนึงคือแบบพิมพ์ จํานวนลดลง คือประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ตาม
รายละเอียดตัวนี้ และตัวคอมพิวเตอร์มีเพ่ิมข้ึน  ๑,๐๐๐ บาท ผมขอฝากไว้ด้วยว่า ใน
เรื่องเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตรี ขอฝากไว้ว่า ๑.
ขอให้เราดูอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างเอามาใช้งานให้คุ้มค่า ให้ดูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้ดี ให้มีคุณภาพท่ีแน่นอน เพราะตอนนี้สินค้าในตลาดเรามีทั้งท่ีผลิตที่
ประเทศจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น และยุโรป ราคาไม่เหมือนกัน ส่วนยุโรปถูกมาก เรามาดู
ราคาในตลาดของจีน เวียดนาม ราคามันต่ํามาก ส่วนญี่ปุ่นก็จะสูงขึ้นมานิดนึง แต่
คุณภาพต่างกัน ราคาใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นขอฝากผู้บริหารไว้ว่า เจ้าหน้าที่ที่
จัดซื้อจัดจ้าง ในเมื่อกระทรวงประกาศมาแล้ว ก็ขอให้ดูคุณภาพ และราคาเป็นหลักนะ
ครับ  และประเทศผู้ผลิตด้วยนะครับ เพ่ือจะให้องค์กรเราได้ซื้อของที่มีคุณภาพและ
ราคาถูกจริง ไม่ใช่ถูกแล้วไม่มีคุณภาพนะครับ ขอให้ดูทั้ง ๒ ส่วน ทั้งส่วนเพิ่มและ
ส่วนลดทั้งหมดนะครับ เพราะว่ามีหลายวาระท่ีของกระทรวงเทคโนโลยีใช้นะครับ 
เพราะฉะนั้นของฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วยว่า ให้ช่วยดูคุณภาพของสินค้า และอุปกรณ์
ที่เราจะจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                 ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ไม่มีนะค่ะ ถ้าไม่มีใครสงสัย ดิฉันขอ
ถามมติที่ประชุมแห่งนี้  มีผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้สํานักปลัดเทศบาลโอนเงินงบประมาณ
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๕ เสียง) ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ
เห็นชอบให้ สํานักปลัด เทศบาลโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
                ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๖  นะค่ะ 
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                ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กอง
วิชาการและแผนงาน)   

       ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สําหรับญัตติ ตามระเบียบวาระท่ี ๖ ขอ
อนุญาตให้ท่านรองอุดม ฯ เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
ตามท่ีเทศบาลเมืองนราธิวาส    ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ  พ .ศ.  2558 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ซึ่งได้ตั้งงบประมาณและกําหนดรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ  ตามหนังสือจังหวัด
นราธิวาส ที่  นธ 0017.1/ว 916  ลงวันที่ 4 มีนาคม  2557  แจ้งว่า  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2557  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  21  
กุมภาพันธ์  2557  แต่เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 
2558 ขึ้นใหม่  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  18  กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป จึงทํา
ให้ราคา  และลักษณะ คุณภาพ  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนและ
ราคากลางเพิ่มขึ้น ดังนั้น  เทศบาลเมืองนราธิวาส   จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ. 
2558 ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ 
 ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติ  จํานวน  60,000  
บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  จํานวน  38,895  บาท  เนื่องจากได้ประมาณ
การค่าใช้จ่ายแล้ว  คาดว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายถึงสิ้นปี  จึงขอโอนลดงบประมาณ  
จํานวน  100  บาท   
 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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งบลงทุน  หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง  
จํานวน  19,900  บาท  เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ประกาศกําหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขึ้น
ใหม่  ซึ่งราคากลางสูงกว่าที่กําหนดไว้เดิม จึงทําให้งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ  จึง
ขอโอนงบประมาณเพ่ิม  จํานวน  100  บาท  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ข้อความเดิมหน้า  11/76 - 12/76) 
 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง  
จํานวน  19,900  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดดังนี้  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base 
TX หรือดีกว่า         

  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า  
      250  แผ่น 
เพ่ือใช้ในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์
ลักษณะพ้ืนฐาน  
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(กองวิชาการและแผนงาน)   นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 
252 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ข้อความใหม)่ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง    
จํานวน   20,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดดังนี้  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที   
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- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้   
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB   

- มีช่องเชื่อมต ่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว ่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช ่องเชื่อมต ่อระบบเครือข ่าย ( Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า     
            จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom โดยมีถาดใส่   
            กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น   
เพ่ือใช้ในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์   
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)  
นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า  252  

เหตุผล 
       เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด  และเพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้  จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558      ตาม
หลักการข้างต้น 

ระเบียบ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.  2543  
หมวด 4 การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
      ข้อ  26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  

     ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ 

ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     ข้อ  29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง             ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ไม่มีนะค่ะ ถ้าไม่มีใครสงสัย 
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ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  มีผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้กองวิชาการและแผนงาน โอน
เงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑ ๔ เสียง) สมาชิกท่านใดไม่
เห็นชอบโปรดยกมือค่ะ  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนโปรดยก
มือค่ะ  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้ กองวิชาการและแผนงาน
โอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๗  นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สํานักการศึกษา)   
               ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี ๗ ขออนุญาตให้
ท่านรองชุมสาย ฯ เสนอญัตติครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ เป็นญัตติขอเสนอ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  หลักการ
ผมต้องเรียนขออนุญาตท่านประธานสภาอีกครั้งว่าผมจะขออนุญาตสรุปย่อ หลักการ
เหมือนกับเรื่องอ่ืน ๆ ครับ คอมพิวเตอร์หลักการคือเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับ คือ 
กระทวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศกําหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๘ ขึ้นใหม่  มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป และแบบหรือสเปคก็เหมือนกันทั่ว
ประเทศ สาเหตุเหตุผลก็คือว่า แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้เป็นค่าจัดซื้อโน๊ตบุ๊คจํานวน ๑ เครื่อง  
งบประมาณ จํานวน  ๑๘,๐๐๐  บาท  สเปคท่ีปรากฎในรายละเอียดในมือท่านนะ
ครับ ส่วนสเปคใหม่ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มาแล้ว
แตกต่างจากในเทศบัญญัติก็คือ ข้อที่ ๑ เรื่องของจอรับภาพ ข้อเดิมกําหนดไว้ ๑๔ นิ้ว 
ของใหม่เพียงแค่ ๑๒ นิ้ว ส่วนที่แปลกไป แต่ส่วนที่เหมือนกันก็คือ จํานวนแรม 
จํานวน Hard disk ขนาดความจุ นะครับ ความเร็ว จํานวนแรม แล้วก็จํานวน WXGA 
ความละเอียด จะคล้าย ๆ กัน ราคาท่ีแตกต่างนั้นคือ จาก ๑๘,๐๐๐ ลงเหลือ 
๑๗,๐๐๐ ข้อดีอันนี้ก็คือว่า ราคาต่ํา คุณภาพสูง จึงขออนุมัติในหลักการว่าขอแก้
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้
กําหนดมาตรฐานไว้ ตามรายละเอียดในมือท่าน โดยอาศัยข้อ ๒๙ เหมือนเดิมครับ 
เรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ไม่มีนะค่ะ ถ้าไม่มีใครสงสัย 
ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  มีผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้สํานักการศึกษา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   โปรดยก
มือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑ ๖ เสียง)  เห็นชอบหมดนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้
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สํานักการศึกษา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๘  นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  ๘  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา)   

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี ๘ ขออนุญาตให้
ท่านรองอุดม ฯ เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
             ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส โดยมีหลกัการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
          ตามหนงัสอืจังหวัดนราธิวาส ด่วนท่ีสุด ที ่นธ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๖๑  ลงวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ การแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการก่อสร้าง แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเมื่อ
เทียบกับภาวะราคาวัสดุก่อสร้างในสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถดําเนินการได้ จึงขอ
โอนงบประมาณเพ่ิม ดังนี้ 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 

๕ ( วัดประชาภิรมย์ ) งบประมาณจัดสรรเป็นเงิน ๗,๗๔๓,๐๐๐.- บาท ขอโอนเพิ่ม 
จํานวน  ๗๗๔,๓๐๐.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบค่าก่อสร้างอเนกประสงค์ดังกล่าว 
รวมเป็นเงิน ๘,๕๑๗,๓๐๐.- บาท ( เงินแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสาม-ร้อย
บาทถ้วน ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ หน้า 
๑๔ 

๒. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ( ตอกเสาเข็ม ) 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์ ) งบประมาณจัดสรรเป็นเงิน ๘,๑๕๗,๐๐๐.- 
บาท ขอโอนเพิ่ม  จํานวน  ๘๑๕,๗๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
เรียนดังกล่าว รวมเป็นเงิน ๘,๙๗๒,๗๐๐.- บาท  ( เงินแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ))  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๓  หน้า ๑๔ 

๓. ค่าก่อสร้างส้วม ขนาด ๑๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผา
ภักด)ี  งบประมาณจัดสรรเป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่ม จํานวน  ๓๓,๖๐๐.- 



 
 
 

28 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบค่าก่อสร้างส้วม ขนาด ๑๐ ที่นั่ง รวมเป็นเงิน ๓๖๙,๖๐๐.- 
บาท  ( เงินสามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน )  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี      
( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ หน้า ๑๔ 

รวมงบประมาณรายจ่ายขอโอนทั้งสิ้น ๑,๖๒๓,๖๐๐.- บาท  ( เงิน
หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน )  โดยขอโอนลดจากงบประมาณ
รายจ่าย แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๕๑,๗๗๙,๓๘๐.- บาท 
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 18,322,288.39 บาท ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ) และในไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฎาคม-กันยายน)  สามารถ
ดําเนินการจ่ายเงินเดือนพนักงานครูได้ในวงเงินที่เหลืออยู่ 

เหตุผล 
  เพ่ือให้การดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนสามารถดําเนินการได้ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส มีอาคาร
สถานที่จัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  จึงเห็นควรพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาการโอน
เงินงบประมาณและนํางบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ฯ  

ระเบียบ 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่      
๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
               จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนมัุติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ไม่มีนะค่ะ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย 
ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  มีผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้สํานักการศึกษา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑ ๖ เสียง)  ผู้ใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่า
สภามีมติเห็นชอบให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ และนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๙  นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  ๙  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สํานักการศึกษา)   
               ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ   

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี ๙ ขออนุญาตให้
ท่านรองนิยิ ฯ เสนอญัตติครับ 
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นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
             ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส โดยมีหลกัการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
              ตามทีเ่ทศบาลเมืองนราธวิาส ไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยทําการปรับปรุงหลังคาเรียน และติดตั้งราวกันตกสแตนเลส
และอ่ืน ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด แต่เนื่องจากรายละเอียดใน
แบบแปลนที่กําหนดเป็นการติดตั้งรางระบายน้ํา  สแตนเลสพร้อมท่อระบายน้ําฝน จึง
ทําให้รายละเอียดการปรับปรุงไม่ตรงตามท่ีกําหนด 
              ดงันัน้ เทศบาลเมืองนราธวิาส จงึขออนมัุติแก้ไขเปลีย่นแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ข้อความเดิม 
โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๕   
(ข้อความเดิม หน้า ๓๕/๗๖) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทําการ
ปรับปรุงหลังคาเรียนและติดตั้งราวกันตกสแตนเลสและอ่ืน ๆ รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) 
นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) หน้า ๒๖๒-๒๖๓ 
ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๕     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทําการ
ปรับปรุงหลังคาเรียนและติดตั้งรางระบายน้ําสแตนเลสพร้อมท่อระบายน้ําฝน 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สํานักการศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)           
หน้า ๒๖๒-๒๖๓ 

เหตุผล 
  เพ่ือให้ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เป็นไปตามรายละเอียดที่
กําหนด จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักการข้างต้น  

ระเบียบ 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
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งบประมาณขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ   เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ขอให้ท่านสมาชิกช่วยดูเอกสารนิดนึงครับว่า ดูที่
คําว่าข้อความเดิม แล้วบรรทัดที่ ๒ โดยทําการปรับปรุงหลังคาเรียน คือมันไม่ใช่
หลังคาเรียน มันคืออาคารเรียน แก้ไขไปด้วยครับ อีกอันหนึ่งข้อความใหม่ บรรทัดที่ 
๒ โดยทําการปรับปรุงหลังคาเรียน ต้องเป็นอาคารเรียนนะครับ ไม่ใช้หลังคาเรียน มัน
เป็นอาคารที่นักเรียนต้องเข้าไปเรียน ๒ หัวข้อนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ   เชิญท่านเลขา ฯ ค่ะ 

นาอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนายอับดุลอาซิส มะ ครับ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๓ ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษา คือการ
ปรับปรุงในข้อนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับ ที่จะปรับปรุงอาคารเด็กเล็กของโรงเรียน
เทศบาล ๕ แต่ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเทศบาล ๕ โรงเดียวนะครับ ที่ต้องทําราวกั้นเด็ก
นะครับ ผมอยากจะให้ออกแบบให้ดี ออกแบบที่ว่ากันเด็กต้องทําเป็นแบบไหน 
ยกตัวอย่าง เช่นโรงเรียนเทศบาล ๔ พ่ึงทําเสร็จมา คือการออกแบบมาผมงงครับ บาง
ทีออกแบบราว แทนที่จะทําเป็นขนาน กลับทําเป็นตรง แต่เราต้องการที่จะปกป้อง
เด็กท่ีปีนเข้าไป แต่นี้ไม่ใช่นะครับ ลองไปดูโรงเรียนเทศบาล ๔ นะครับ พ่ึงเสร็จนะ
ครับ ทําเป็นขนานทําให้เด็กไต่ขึ้นไปได้ ผมว่าผิดนะครับ ผมอยากจะให้เป็นเส้นตรง
ขึ้นมา นี้เป็นเส้นขนาน ลองไปดูได้เลยนะครับ พ่ึงเสร็จมาใหม่ ๆ เลยนะครับ  ในการ
ออกแบบแปลนควรจะออกไปดูความเป็นจริงด้วย  อยากให้ท่านผู้บริหารลองไปดูนะ
ครับว่าผลมันเป็นอย่างไร แล้วงบประมาณก็ไม่ใช่น้อย ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านเลขานุการสภานะครับที่เสนอแนะนะ
ครับ ฝากทางท่าน ผอ.สํานักการช่างด้วยนะครับ อันนี้ผมก็เห็นด้วยอยู่นะครับ 
เพราะว่าเด็กยังปีนเล่นได้อยู่นะครับ ถ้าปีนแล้วจะตกได้นะครับ ผมก็ฝากด้วยนะครับ 
เรื่องของความปลอดภัยของเด็กนะครับสําหรับการออกแบบ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ไม่มีนะค่ะ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย 
ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  มีผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้สํานักการศึกษา แก้ไข
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   โปรดยก
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มือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง)  ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้
สํานักการศึกษา แก้ไขรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑๐  นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  ๑๐  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา)   

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี ๑๐ ขออนุญาตให้
ท่านรองนิยิ ฯ เสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
             ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส โดยมีหลกัการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.๕) ส่วนที่เป็น
สนามแข่งขันนกเขาชวา เพื่อให้ได้มาตรฐานและเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน จึงขอโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามนกเขาชวา
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลกําหนด งบประมาณ ๑,๐๑๐,๐๐๐.- บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  หน้า ๑๗๖ 

โดยขอโอนลดจากงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)เงินเดือน
พนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๕๑,๗๗๙,๓๘๐.- บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ เป็น
เงิน 1๖,๖๙๘,๖๘๘.39 บาท ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) และในไตร
มาสที่ ๔ ( เดือนกรกฎาคม-กันยายน)  สามารถดําเนินการจ่ายเงินเดือนพนักงานครูได้
ในวงเงินที่เหลืออยู่ 

เหตุผล 
  เพ่ือให้โครงการประชันเสียงนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๕๘ มีสนามประชันที่
ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม สามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
มากขึ้น จึงเห็นควรพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาการโอนเงินงบประมาณ
และนํางบประมาณตั้งไปจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ  

ระเบียบ 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
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งบประมาณขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ   เชิญคุณดเิรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ขอบคุณมากครับท่านประธาน เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และผูเ้ข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๑ โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงสนามนกเขาชวาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ถามว่า
โครงการนี้จะสร้างที่ หรือสร้างสนาม คือใส่ปูนในบริเวณสนามหรือว่าอย่างไรครับ 
รายละเอียดผมไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นอย่างไร ขอให้ท่านช่วยชี้แจงด้วย
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตอบทีเดียวเลยนะค่ะ เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมะตออา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต ๑  ผมก็มีความสงสัยเหมือนกับคุณดิเรก ที่ถามไปเมื่อสักครู่ ผมก็
จะไม่ถามแล้วนะครับ แต่ผมจะถามท่ีผมสงสัยครับ คือว่า ระเบียบวาระท่ี ๘ เราก็เอา
เงินจากแผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว้ ๕๑,๗๗๙,๓๘๐.- บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  เป็นเงิน 
18,322,288.39 บาท  ในระเบียบวาระที่ ๘ ก็คือก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ท.
๕ การก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ก็ ท.๕ และค่าก่อสร้างห้องส้วม
ขนาด ๑๐ ที่นั่ง ท.๑ ๒ อย่างนี้เราเอาเงินจาก เงินแผนการศึกษาท่ีได้อ่านไปแล้ว คือ 
๕๑,๗๗๙,๓๘๐.- บาท แต่พอระเบียบวาระท่ี ๘ เงินมันอยู่ที่ ๑๘ ล้าน งบประมาณตั้ง
ไว้ที่ ๕๑,๗๗๙,๓๘๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือเป็นเงิน ๑๘,๓๒๒,๒๘๘ .๓๙ 
บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นะครับ ก็พอมาดูในระเบียบวาระท่ี ๑๐ 
อ้างจากท่ีเอามาเหมือนกันแต่ยอดเงินไม่เท่ากันนะครับ ตรงที่ว่าในระเบียบวาระท่ี ๘  
๑๘,๓๒๒,๒๘๘ .๓๙ บาท  แต่พอมาระเบียบวาระท่ี ๑๐         1๖,๖๙๘,๖๘๘.39 
บาท  ข้อมูลเหมือนกัน คือ ณ วันที่ ๑๐มิ.ย.๕๘ เหมือนกันนะครับ ผมไม่เข้าใจตรงนี้
ครับ จาก ๑๘,๓๒๒,๒๘๘ .๓๙ บาท   เหลือ  1๖,๖๙๘,๖๘๘.39 บาท  มันคิด
อย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหาร  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ  อยู่ในวาระเดียวกัน ให้อภิปรายแล้วผู้บริหารชี้แจง
ครั้งเดียวไม่ต้องตัดขั้นตอนครับ ตามที่ท่านผู้บริหารนําเสนอว่าจะปรับปรุงก่อสร้าง
สนามนกเขาชวา ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ นะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
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เพราะว่าทุกปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจะมาประทับในการแข่งนกเขานะครับ ใน
สนามแข่ง ร. ๕ ทุกปีซึ่งทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นเจ้าภาพ ก็ต้องปรับปรุงดูแลให้
สวยงามให้สมพระเกียรติที่ท่านได้มาประทับทุกปีนะครับ ผมได้ข้อมูลมานิดนึงว่า เมื่อ
ปีที่แล้วเราได้สร้างเสานกเขาทั้งหมด ๗๐๐ ต้น ใช้เงินไปประมาณ ๒ ล้านกว่าบาทนะ
ครับ แล้วแข่งขันไปแล้ว แล้วรายการนี้จะมาขอนําเงินมาปรับปรุงอีก ๑ ล้านเศษนะ
ครับ ในการปรับปรุงเรื่องนี้ผมได้ข้อมูลมาว่า เพ่ือปรับปรุงขยายเสาให้สูงขึ้นนะครับ 
สูงขึ้นกว่าเดิมประมาณเจ็ดแปดสิบเซนติเมตรนะครับ เพราะว่าตอนนี้เสามันต่ําไป
นิดนึง เวลากรรมการไปเดินให้คะแนนหัวจะเดินชนกรง เพราะฉะนั้นปัญหาทาง
ผู้บริหารเสนอขอปรับปรุงแก้ไขให้เสาสูงขึ้นในวงเงิน ๑ ล้านกว่าบาท ในจํานวนเสา
ทั้งหมด ๗๐๐ ต้นเหมือนเดิม ผมก็ขอฝากนิดนึงผมไปดูมาตลอดว่า เสาที่สร้างขึ้น 
๗๐๐ ต้นนี้นะครับ ที่ส่วนที่เป็นเหล็กมีสนิมจับแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้
ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบดูแลเสาอันนี้ไปช่วยตรวจสอบดูแล   เสาที่มีขึ้นสนิมอยู่แล้ว
เป็นเรื่องปกติ เพราะเราอย  ู ่ใกล้ทะเล ละอองน้ําเค็มจะเข้ามาเกาะที่เสาเหล็กท่ีเรา
สร้างข้ึนมา เพราะฉะนั้นเป็นไปได้จะใส่สีทาหรือปรับปรุงอย่างไรขอให้ไปช่วยดูแลด้วย 
ไม่ใช่ว่าปล่อยไปเลย ในสภาพที่ว่าเสาจะหักกลางงาน มันไม่ดีนะครับ ขอฝากไว้ด้วยผู้
ที่รับผิดชอบ  ว่าเสาต้นไหนที่สนิมจับแล้วจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ให้ไปช่วย
ตรวจสอบด้วยเพราะตอนนี้มีหลายต้นนะครับ เสาตรงนี้หักนะครับ มันไม่ดี ยังมีเวลา
อีกหลายเดือน ช่วยไปปรับปรุงเสาด้วย และถ้าได้งบนี้ไปแล้วช่วยดูโคนระหว่างที่เชื่อม
ระหว่างปูนมันมีสนิมอยู่แล้ว  ฝากท่านรองช่วยดูแลด้วยนะครับ ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี 
เห็นควรดําเนินการ เพราะเป็นหน้าเป็นตาของเรา ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะในญัตตินี้จะได้อภิปราย และให้
ผู้บริหารชี้แจงทีเดียวนะค่ะ ไม่มีนะค่ะ เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงตอบข้อซักถามของท่าน
สมาชิกค่ะ  เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง และท่านสมาชิกท่ีสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
ญัตตินี้นะครับ เกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุงสนามนกเขาชวาสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ๖ รอบ ก็สืบเนื่องมาจากครั้งที่ท่านผู้ว่าฯ และคณะของจังหวัดได้เข้ามาตรวจ
ราชการในเทศบาลเมื่อครั้งวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานะครับ มีข้อหารือ
โดยท่านผู้ว่าฯได้สั่งการเกี่ยวกับสนามนกเขาชวาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ 
รอบ ของเทศบาลเมือง ซึ่งเทศบาลเป็นเจ้าภาพนะครับ ก็ความสมบูรณ์ในสนาม และ
ท่านก็ได้ให้คําแนะนํามาหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นพื้น ซึ่งท่าน สท.โอภาส ได้กล่าวมา
เมื่อสักครู่นะครับ มีทั้งพ้ืนแฉะ เสาต่ําไป ก็คือได้พูดคุยกันและทางสํานักการช่างได้รับ
เรื่องไปเพื่อแก้ไขในส่วนนี้นะครับ ตอนนี้ก็ได้ดําเนินการตามที่ทางท่านผู้ว่าฯ ได้
เสนอแนะเทศบาลเมืองในครั้งนั้นนะครับ เพื่อที่จะพร้อมในการจัดงานแข่งขันนกเขา
ชวาเสียงในปีนี้นะครับ ก็ต้องเร่งดําเนินการให้เสร็จเพราะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนะครับ ก็ได้ตั้งงบไว้ ซึ่งคํานวณแล้วอยู่ในงบประมาณครั้งนี้ คือล้าน
กว่าบาทนะครับ ส่วนข้อมูลด้านการเงินของงบประมาณ งานระดับก่อนวัยเรียนก็ลอง
ให้ท่านลองคํานวณดูก็หักลบจาก ๑๘ ล้าน หักลบไป ๒ โครงการก็คือ โครงการที่
ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามนกเขาชวาสวนสาธารณะ
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เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ก็จะลงตัวเป็น ๑๖ ล้านนะครับ ก็ลงตัวนะครับ ทั้ง ๒ 
โครงการ งบประมาณ ๑๘ ล้าน คุณมะตอฮา เข้าใจนะครับ ส่วนของคุณโอภาส ก็รับ
ไว้นะครับ และจะให้ทางสํานักการช่างออกแบบในส่วนที่ทางท่านผู้ว่ามาให้นโยบาย
เมื่อวันก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะสอบถามอภิปรายอีกหรอืไม่ค่ะ ถ้าไม่มี
ผู้ใดอภิปราย ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  มีผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้สํานักการศึกษา    
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และนําไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑ ๖ เสียง)  ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ 
เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้ สํานักการศึกษา โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑๑  นะค่ะ 

                ระเบียบวาระท่ี  ๑๑  เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานําของ
สถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล) 

 

                 ระเบียบวาระท่ี ๑๑ ตรงนี้ขอให้สมาชิกแก้ไขนิดนึงนะค่ะ ในหัวข้อเรื่อง
พิมพ์ตกไปนิดนึงนะค่ะ เรื่องญัตติ เพิ่มคําว่าญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานําของ
สถานธนานุบาล  
               ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ   

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ   
             ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  มีความ
ประสงค์ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (กบท.) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานําของสถานธนานุบาล  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบกู้เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.5 บาทต่อปี ระยะเวลาชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี ชําระเป็น
รายปี ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส
เป็นผู้รับผิดชอบตั้งงบประมาณส่งใช้จนกว่าจะครบตามสัญญา  หลักเกณฑ์การอนุมัติ
วงเงินกู้ของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) เพ่ือใช้เป็นทุน
หมุนเวียนรับจํานําของสถานธนานุบาลไม่ได้มีผลกับวงเงินกู้ท่ีเทศบาลได้กู้เพ่ือการอ่ืน
ก่อนหน้านี้  

เหตุผล 
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ตามท่ีเทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้ดําเนินการจัดหาแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนรับจํานํากิจการสถานธนานุบาล  โดยการกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออม
สิน สาขานราธิวาส วงเงิน 90,000,0000.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นใช้
บุคคลค้ําประกันจํานวน 70,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)  ใช้หลักทรัพย์
เป็นสมุดบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน ธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส บัญชีเลขที่ 
34104003622-8 ชื่อบัญชีเทศบาลเมืองนราธิวาส ค้ําประกัน จํานวน 
20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และสถานธนานุบาลได้ใช้วงเงินเบิกเกิน
บัญชีเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนรับจํานําเต็มวงเงิน  90,000,0000.- บาท (เก้าสิบล้าน
บาทถ้วน) แล้ว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาสมี
เงินทุนหมุนเวียนรับจํานําคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน  สาขา
นราธิวาส จํานวน12,739,572.84 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)   ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาสคาดว่าเงินทุน
หมุนเวียนจํานวนดังกล่าว สถานธนานุบาลสามารถให้บริการรับจํานําแก่ประชาชนได้
อีกประมาณ 3 เดือน  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมมิให้สถานธนานุบาลประสบ
ปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน  ขาดมือลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านการเงิน  ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ
และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสถานธนานุบาล และเพ่ือให้สถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียน
จากแหล่งเงินกู้ที่เสียดอกเบี้ยต่ํานําไปบริหารกิจการและมีผลกําไรเพิ่มขึ้นในอนาคต 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
เห็นชอบต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ดูเอกสารแล้วที่เราได้กู้เงินจากธนาคารออมสิน
มา ๙๐ ล้าน โดยสภาได้อนุมัติไปเมื่อครั้งที่แล้ว แล้วจาก ๙๐ ล้านใช้ค้ําประกันจาก
บัญชีของเทศบาล ๒๐ ล้าน แล้วแบ่งเป็นใช้บุคคลค้ําประกันอีก ๗๐ ล้าน จะขอถาม
ว่าบุคคลค้ําประกันมีใครบ้างนะครับ แล้วก็อีกข้อนึงที่ตอนนี้เงินที่เหลือจาก ๙๐ ล้าน 
เหลืออยู่ประมาณ ๑๒ ล้านเศษ ที่จะใช้เป็นเงินหมุนเวียนอยู่ ซึ่งตอนนี้ช่วงเด็กเปิด
เทอม ผู้มีรายได้น้อยมีความจําเป็นก็เอาทองของมีค่ามาจํานํากับเทศบาล เพื่อมาใช้
จ่าย ทองไปอยู่โรงรับจํานําเป็นจํานวนมาก แต่ตอนนี้เงินไม่พอจะขออนุมัติกู้เงินจาก
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นะครับ เป็นเงิน ๒๐ ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ย ๔.๕ ต่อปีนะครับ จะถามว่าเรากู้จากธนาคารออมสิน เราเสียดอกเบี้ยกี่
เปอร์เซ็นต์ ปีละเท่าไรครับดอกเบี้ย ขอถามว่าบุคคลที่ค้ําคือใคร ดอกเบี้ยของธนาคาร
ออมสินเราเสียต่อปีกี่เปอร์เซ็นต์ และขอถามผู้จัดการด้วยนะครับว่า ตอนนี้ราคาทอง
แท่ง  ซึ่งมันผันผวนอยู่ตลอด เมื่อเดือนที่แล้วขึ้นเกือบ ๒ หมื่นนะครับ แล้วตอนนี้
ลดลงมาเหลือ ๑๘,๐๐๐ กว่าบาทนะครับ มีการปรับลดอยู่ตลอดทั้งทองแท่งและ
ทองรูปพรรณ ขอถามว่าโรงรับจํานําใช้เกณฑ์ในการรับจํานวนทองบาทละเท่าไร หรือ
ว่ากิโลละเท่าไร เผื่อมีเงินเยอะมีทองเยอะจะไปจํานํา จะถามผู้จัดการว่ากิโลนึงได้กี่
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ล้าน ถ้าหนึ่งบาทได้ประมาณหมื่นกว่า ๆ แล้ว หมื่นสี่หมื่นห้าไม่ว่ากัน แต่เห็นด้วยนะ
ครับว่าตอนนี้เมื่อเราเหลืออยู่ ๑๒ ล้านกว่า ถ้าเราขาดสภาพคล่อง เอาทองไปจํานํามี
มูลค่าเยอะ ๆ เราไม่มีเงินให้เขาเราจะเสียเครดิตมากเลยนะครับ อย่างไรเราก็ต้องไปกู้
เพ่ือเอามาเป็นเงินสํารองจ่ายไว้ก่อนนะครับ การกู้ไม่ใช่กู้เอามาตั้งไว้ ในเมื่อเราเครดิต
ไว้แล้ว กู้เมื่อไรก็เอาเงินมาแล้วเสียดอกเบี้ยกันนะครับ ขอฝากถามสองสามข้อนี้ครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณค่ะ เชิญคุณดเิรก  ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับท่านประธาน เรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ ผมนายดิเรก ยา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๑ ก็
เสริมของคุณโอภาส คือทุกปีเราต้องกู้ตลอด เพราะว่าผู้บริหารหรือผู้มาใช้บริการเพิ่ม
ตลอด ถามว่าการที่เราเพ่ิมการกู้ เราจะทราบถึงกําไรต่อปีหรือกับผู้มาใช้บริการแต่ละ
ปี ถ้าคํานวณแล้วอยู่ได้หรือไม่กับกําไรสุทธิ กับการลงทุน หรือว่าเราต้องกู้เพ่ิมตลอด
ทุกปี เพราะว่าผู้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน มากขึ้น และข้อ ๒ จะถามว่าสถานะเราตอนนี้ 
เปอร์เซ็นต์ที่เราได้ลูกค้าเพ่ิม ถ้าคํานวณแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ เราจะวางแผนกู้แต่ละปีได้
สมดุล เพราะว่าบางครั้งผมสังเกตว่าทุกปีเลยเราต้องกู้เพ่ิม เพื่อให้สถานธนานุบาลใช้
งบประมาณช่วยเหลือประชาชนในการจํานําของมีค่า ในการที่จะเปิดเรียน หรือเปิด
เทอม หรือวิกฤตอะไร แล้วก็อยากจะทราบว่าปัจจุบันสถานะการเงินของสถาน       
ธนานุบาล ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไรครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เรากู้เพ่ิมทุกปี แสดงว่ากิจการเราดี เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมนาย
สมาน  รานิง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๒ ครับ ทุกปีครับก็จะมีการกู้
เงินสําหรับการกู้ของโรงจํานําเพื่อไปดําเนินกิจการให้มีสภาพคล่องนะครับ ผมดูแล้วว่า 
โรงรับจํานําในด้านการตลาด ผมไม่เห็นไอเดียของการตลาดของโรงรับจํานําเลยว่า มี
การทําแผนการตลาดอย่างไร หรือมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเป็นแรงจูงใจ คือ
อาจจะมีป้ายไวนิล ช่วงนี้มีการลดโปรโมชั่น เพราะเราทํากิจการเทศพาณิชย์ก็ต้องหวัง
กําไร แต่ไม่ต้องหวังให้มากเพราะว่ารัฐ กําไรบางทีก็ไม่ได้อยู่กับตัวเลข อยู่ที่ความอยู่ดี
กินดีของประชาชน ก็อยากจะดูการตลาดของโรงรับจํานําครับว่า ตอนนี้มีการ
ดําเนินการอย่างไร เพราะว่าตอนนี้เราก็มีการกู้อีกนะครับ เพราะว่าการทําธุรกิจทุก
อย่างต้องดูการตลาดนะครับ ว่าความต้องการของประชาชนแค่ไหนนะครับ คือทุกปี
จะเห็นในญัตติว่ากู้เงิน แต่ในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงรับจํานําเราก็ไม่เคยได้ฟังนะ
ครับ ไม่เคยได้เห็นการกระทําของผู้บริหารโรงรับจํานํา ก็อยากจะดูวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารโรงรับจํานําด้วยนะครับ เพราะว่าการกู้เงินนั้นมันทําให้ความไว้วางใจของ
สมาชิกสภาเทศบาลว่าจะให้กู้หรือไม่ให้กู้ ก็อยากจะให้แสดงบ้างว่าถ้ากู้ครั้งนี้จะได้
กําไรเท่าไร ช่วยประชาชนได้มากเท่าไรในด้านจิตใจ ในด้านความยากลําบาก ขอบคุณ
มากครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

แสดงเลยในวันนี้ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านนะครับ ก็มี ๔ เรื่องท่ีท่านสมาชิกสอบถามมานะครับ สําหรับเรื่องผู้ค้ําประกัน
นะครับที่มีใครบ้างท่านโอภาสถามนะครับ ก็มี ผู้จัดการ ๑ ท่าน ท่านปลัดเทศบาล
เมืองฯ และท่านนายกฯ อันนี้โดยตําแหน่งนะครับ สําหรับเรื่องผู้ค้ําประกันในการใช้
บุคคลค้ําประกัน เรื่องท่ี ๒ เรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไร อันที่ ๓ 
ก็คือ การบริหารงานของท่านดิเรก ยา  สถานะการเงินต่าง ๆ และเรื่องที่ ๔ เรื่อง
แผนการตลาดของโรงรับจํานํา เดี๋ยวจะให้ทางท่านผู้จัดการโรงรับจํานําได้นําเสนอ
แผนการตลาดด้วยนะครับท่าน ขออนุญาตเรียนเชิญครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านผู้จัดการค่ะ 

นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  และท่านผู้
มีเกียรติทุกท่านนะค่ะ ดิฉัน นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ขออนุญาตกราบเรียนท่าน
ประธานในข้อสอบถามของท่านสมาชิกนะค่ะ สําหรับบุคคลค้ําประกัน ท่านนายกฯได้
เรียนให้ทราบไปแล้วนะค่ะสําหรับการกู้เงินแบงค์โดยใช้บุคคลค้ําประกัน ดิฉันจะนํา
เรียนเรื่องหลักเกณฑ์การรับจํานําทองคําของคุณโอภาสนะค่ะ ว่าหลักเกณฑ์การรับ
จํานําทองคําเราจะยึดราคาทองคําแท่งที่ประกาศประจําวันทุกครั้งก่อนรับจํานํานะค่ะ 
ก่อนรับจํานําจะต้องมีราคาลงในเครื่องก่อนนะค่ะ เครื่องถึงจะทํางาน และจะรับไม่
เกิน ๘๐%ของราคาทองคําแท่งที่ได้ประกาศไว้ ถ้ารับเกินจากนี้ ถ้า ผช. หรือผู้จัดการ 
รับเกินจากนี้เวลาเป็นทรัพย์หลุดมาเราขายไม่ได้ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบนะค่ะ เช่นที่
ผ่านมาราคาทองคําแท่งเคยข้ึนไปถึง ๒๓,๐๐๐ หรือ ๒๔,๐๐๐ ผู้จัดการเคยรับไว้ 
๒๐,๐๐๐ หรือ ๒๑,๐๐๐ บางทีเรายังขายไม่ได้เพราะทองราคา ๑๘,๐๐๐ 
เพราะฉะนั้นผู้จัดการต้องรับผิดชอบนะค่ะ ตรงนี้พลาดไม่ได้นะค่ะ สําหรับเรื่อง
จุดคุ้มทุนของท่านดิเรก ว่าผลประกอบการเราคุ้มทุนหรือไม่ เราสังเกตได้จากว่า กําไร
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ดิฉันมาดูว่าเป็นอัตราก้าวหน้าอยู่นะค่ะ ปีที่ผ่านมากําไร 
๙,๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็ถือว่าคุ้มทุนในการที่เราจะไปกู้เงินมาเพ่ือการนี้ เพราะว่า
รายได้เราตกปีละ  ๑๕ ล้าน ค่าใช้จ่าย ๙ ล้านกว่าก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะค่ะใน
การช่วยเหลือประชาชนไปด้วยนะค่ะ สําหรับมาตรการเรื่องการตลาดในการ
ประชาสัมพันธ์ ก็เหมือนกับวันที่มารายงานตัวต่อสภาวันแรกนะค่ะว่า จะทํางานให้ดี
ที่สุดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมและความสะดวกกับประชาชน ก็ได้เริ่มมีการประกาศ
เสียงตามสายให้บริการ และการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา อัตราดอกเบี้ยก็ได้ทําไป
แล้วนะค่ะ แต่ในเรื่องของไวนิลนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทํา เดี๋ยวในโอกาสหน้าจะได้ดําเนินการ
ค่ะ ดอกเบี้ยธนาคารออมสิน บุคคลค้ําประกันดอกเบี้ยเรามีอยู่ ๒ อัตรา นะค่ะ คือ
อัตราต่อรองแล้วก็อัตราที่เขาให้เราดั่งเดิม ก็คือว่า ๒๐ ล้านแรก อัตราดอกเบี้ย MOR 
-๑.๕ แล้วตอนนี้ MOR ก็อยู่ที่ ๗.๑๐ ดอกเบี้ย ๒๐ ล้านนี้ก็อยู่ที่ประมาณ ๕.๖ 
ดอกเบี้ยตอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดอกเบี้ยพ่ึงปรับลดมา แล้วก็อีกยอดหนึ่ง
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คือ ๕๐ ล้าน ดอกเบี้ย MOR –๑.๗๕ ก็อยู่ที่ ๕.๓๕ สําหรับหลักทรัพย์ค้ําประกันเป็น
เงินฝากของเทศบาล ดอกเบี้ยเงินฝากประจําก็อยู่ที่ ๑.๕๕ + ๒ = ๒.๕๕ ค่ะ ตอนนี้นะ
ค่ะ ที่เราจะกู้ กบท. นี้คือ ๔.๕ ก็ถูกว่า ๕.๖ และ ๕.๓๕ นะค่ะ โดยเฉลี่ยนะค่ะ 
ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               ค่ะ กระจ่างนะค่ะ ขอขอบคุณท่านผูจ้ัดการค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปราย
ต่อค่ะ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติให้สถานธนานุบาล กู้เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานําของสถานธนานุบาล   โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 
๑๔ เสียง)  ไม่อยู่ในที่ประชุม ๒ ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ
เห็นชอบให้ สถานธนานุบาล กู้เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานําของสถานธนานุบาล   ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑๒  นะค่ะ 

              ระเบียบวาระท่ี  ๑๒  เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานําของสถานธนานุบาล 
(สถานธนานุบาล) 

    ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ   
            ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีความ
ประสงค์ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขา
นราธิวาส เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานําของสถานธนานุบาล โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
            ขอรับความเหน็ชอบกู้เบิกเกินบญัชีธนาคารออมสิน สาขานราธวิาส  
จํานวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานํา
ของสถานธนานุบาล  โดยใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน   

เหตุผล 
             ตามทีเ่ทศบาลเมืองนราธวิาส  ได้ดําเนินการกู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  
ออมสิน สาขานราธิวาส เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานําของสถานธนานุบาล  วงเงิน 
20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกันเป็นสมุดเงินฝาก
ประจํา ๑๒ เดือน ธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส บัญชีเลฃที่ ๓๔๑๐๔๐๐๓๖๒๒-๘  
ชื่อบัญชีเทศบาลเมืองนราธิวาส ระยะเวลาขอกู้มีกําหนด ๕ ปี  ครบกําหนดอายุ
สัญญา ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขะณะนี้ได้ขอผ่อนผันการนําส่งหนังสืออนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินกับสถาบันการเงินออกไปถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 

  เทศบาลจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส วงเงิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใหม่ ตามหนังสือท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๘ ลงวันที่ 
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๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การขอกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงิน
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล จะต้องดําเนินการตามมาตรา ๖๖(๖) และ
มาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยการขอกู้เงินของเทศบาล จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและต้อง
ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๖
๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มวนจังหวัด 
เทศบาล และเมืองพัทยากู้เงิน ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินจํานวน ๕๐ ล้านบาท   
          จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธวิาสพิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               ค่ะ ขอบคุณค่ะท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ ถ้าไม่มี
ผู้ใดอภิปราย ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้สถาน  
ธนานุบาลกู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน
รับจํานําของสถานธนานุบาล โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑ ๕ เสียง)  ไม่อยู่ในที่
ประชุม ๑ ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้สถานธนานุบาล   
กู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานํา
ของสถานธนานุบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑๓  นะค่ะ 

              ระเบียบวาระท่ี  ๑๓  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กองคลัง) 
               ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี ๑๓ ขออนุญาตให้
ท่านรองชุมสายฯ เสนอญัตติครับ ขอบคุณครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกครับ สําหรบัญัตตนิี้เปน็ญัตตขิอง
เครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมครับ หลักการก็คือเหมือนเดิม  18 กุมภาพันธ์ 2558 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลงปรับปรุงทั้งราคา 
และสเปคนะครับ ในญัตตินี้ท่านจะสับสนนิดนึง เพราะมีเอกสารแจกมาเพ่ิมเติมนะ
ครับ ดูฉบับที่มี ๔ แผ่น ญัตตินี้มี ๒ ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ประเด็นที่ ๑ เรื่องของการ
โอนเงิน โอนลด โอนเพิ่มในหน้าที่ ๑  ประเด็นที่ ๒ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง    
คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายอยู่ในหน้าที่ ๒ เป็นต้นไป ทั้งหมด ๔ หน้าครับ 
ในหน้าที่ ๑ ก่อนครับ เป็นการโอนลด ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งตั้ง
จ่ายไว้ในราคา 1 เครื่อง  จํานวน  11,๐๐๐  บาท  ขอโอนลด ๓,๗๐๐ บาท ก็ยัง
คงเหลือ ๗,๓๐๐ บาท เดี๋ยวรายการ ๗,๓๐๐ บาทจะไปปรากฎอยู่ในรายการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในหน้าที่ ๓ นะครับ ส่วนโอนเพิ่มเป็นการโอนในแผนงานเดียวกันนะครับ 
ขออภัยครับ เมื่อสักครู่เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โอนลดจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ไปเป็น
โอนเพิ่มในรายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่มมาอีก 
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๑,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๒๓,๐๐๐ บาท เดี๋ยวจะไปปรากฏในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ในหน้าที่ ๓ ครับ ส่วนในหน้าที่ ๒ จะเป็นเรื่องของรายการที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ๒ รายการครับ รายการที่ ๑ เป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง 
ราคา ๒๒,๐๐๐ และเป็นสเปคเก่าในหน้า ๒ รายการที่ ๒ จะเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน  11,๐๐๐  บาท  สเปคเก่าเหมือนกัน ผมไม่อ่าน
รายละเอียดแล้วนะครับ เพราะว่าสเปคนี้เป็นมาตรฐานของกระทรวงไอซีที ผ่านไป
หน้าที่ ๓ จะเป็นในเรื่องของการแก้ไข รายการที่ ๑ คือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ 
เครื่อง ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท เห็นหรือไม่ครับ เป็นรายการที่เปลี่ยนแปลงแล้วจาก 
๒๒,๐๐๐ มาเป็นรายการ ๒๓,๐๐๐ บาท สเปคเหมือนเดิมครับ เป็นสเปคตาม
มาตรฐานเลยนะครับคงไม่ต้องนําอ่านเป็นรายละเอียดเป็นข้อ ๆนะครับ ส่วนรายการ
ที่ ๒ เป็นรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๑ เครื่อง ราคา ๗,๓๐๐ 
บาท สเปคตามที่กระทรวงไอซีทีกําหนดครับ หน้าที่ ๔ ครับ ด้วยเหตุผลคือความ
จําเป็นที่กระทรวงไอซีทีกําหนดมาตรฐานมา จําเป็นที่เทศบาลจะต้องซื้อตามสเปค
และราคาตามมาตรฐาน ตามระเบียบข้อ ๒๗ จําเป็นต้องเข้าสภาเพ่ือนําเสนอท่าน
สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               ค่ะ ขอบคุณค่ะท่านรองนายกฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ         
ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
กองคลัง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง)  ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่าสภา
มีมติ เห็นชอบให้ อนุมัติให้กองคลัง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑๔  นะค่ะ 

              ระเบียบวาระท่ี  ๑๔  เรื่องอ่ืน ๆ 

           ในวาระเรื่อง   อ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอหรอืไม่ขอเชิญค่ะ  
เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ดูเวลาตอนนี้ก็ ๑๒ นาฬิกา กับ ๑๐ นาทีแล้วนะ
ครับ ผมจะไม่ใช้เวลามากเท่าที่ควรนะครับ ผมจะใช้เวลาเท่าที่มีความจําเป็นนะครับ 
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ และท่านผู้บริหารนะครับที่จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาสครับ ที่ได้ให้เงินผมทําโครงการปลอดขยะ
เทศบาล ในชุมชนละม้ายอุทิศนะครับ ในชุมชนละม้ายอุทิศมีระยะทางจากถนนสุริยะ
ประดิษฐ์ไปปลายทาง ระยะทางท้ังหมด ๙๖๐ เมตร มีประชากรอยู่ประมาณ ๖๐๐ คน 
มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ ๒๐๐ กว่าหลังคาเรือน มันมีปัญหาอยู่เป็นเวลานานแล้วว่า ถัง
ขยะเทศบาลในชุมชนมีอยู่ทั้งหมด ๑๕ ถังนะครับ ซึ่งทุกบ้านมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของ
ความปลอดภัยทุกคนไม่อยากให้มีถังขยะวางไว้หน้าบ้าน กลัวระเบิดกันบ้าง กลัวกลิ่น
เหม็นกันบ้าง กลัวกันสารพัดกลัว แต่ยังแก้ไขไม่ได้นะครับ โดยผมมีความจําเป็นว่า 
แก้ไขอย่างไรให้เอาถังขยะนี้ออกจากชุมชนนะครับ ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก
กองสวัสดิการนะครับ ไปช่วยงานให้ผมนะครับ เมื่อประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ผม
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ไปเดินทุกบ้านหลังคาเรือน ประมาณเกือบ ๒๐๐ หลังคาเรือนว่า พ่ีน้องครับจะเอาถัง
ขยะออกหรือถังขยะตั้งเหมือนเดิม ทุกคน ๑๐๐ % เขาบอกว่าไม่ต้องการถังขยะของ
เทศบาลครับ ในเมื่อคุณไม่ต้องการขอให้เซ็นชื่อรับรองมาด้วย ก็ ๑๐๐ % ครับไม่อยาก
ได้นะครับ เพราะท่ีตั้งอยู่เมื่อเดิม มีกลิ่นเหม็นและก็ไม่สะอาดนะครับ แล้วก็ทําให้มี
มลภาวะที่ไม่ดีในชุมชนนะครับ พอหลังจากนั้นเดือนเมษายน ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ผมก็โชคดีนิดนึงว่ากองทุนสุขภาพของเทศบาลเมืองเขาจัดให้ทําโครงการ
ขึ้นมา ผมก็ต้องขอบคุณคุณสุพิศนะครับที่อยู่ศูนย์บริการสาธารณสุขแนะนําให้ผมมาว่า 
ตอนแรกผมได้ไปคุยกับชุมชนแล้วว่า เขายังไม่ทําโครงการตัวนี้มา ผมได้ไปขอ
งบประมาณมาเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท ผมได้ไปซื้อถังขยะ เป็นถังดํามีฝาปิดเรียบร้อย
ครับ จุขยะได้ประมาณ ๑๕ กิโล ในเมื่อผมไปรณรงค์ชี้แจงให้พ่ีน้องประชาชนทราบว่า 
ผมจะเอาถังขยะของเทศบาลออกแล้วนะ เขาก็พร้อมผมก็ได้ดําเนินการ คือไปจัดซื้อจัด
จ้างขยะมาท้ังหมด ๒๐๕ ใบ ไปซื้อได้ในราคาที่ถูกมากครับ ก็วันนั้นประมาณเดือน
เมษายน ก็มาขอช่วยทางเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมให้ไปช่วยผมประมาณ ๕ 
คน ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ประกาศให้พี่น้องทุกหลังคาเรือนออกมาเซ็นต์รับถัง
ขยะออกไป วันนั้นเป็นวันที่ประทับใจมาก ทุกคนมาแล้วหิ้วถังขยะกลับบ้านกัน ผม
บอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของนายกนะครับ ที่ให้มาช่วยดูแลพี่น้องในเรื่องของความ
ปลอดภัยและในมลภาวะในชุมชน ก็ได้รับไปแล้วทุกหลังคาเรือน๒๐๕ หลังคาเรือนนะ
ครับ ตอนนี้ผมไปถามคนที่เขาเก็บขยะ ที่เก็บรายได้จากขยะเขาบอกว่า ในชุมชน
ละม้ายอุทิศ เก็บค่าขยะหลังคาเรือนละ ๓๐ บาท ได้ประมาณ ๑๐ % ก็ได้ประมาณ
เดือนละ ๓,๐๐๐ กว่าบาท ผมว่าตอนนี้ผมไปรณรงค์ให้พ่ีน้องที่มาลงชื่อรับถังขยะ คุณ
ต้องจ่ายเงินเดือนละ ๓๐ บาท ในฐานะท้ิงขยะนะครับ เขาก็ตกลง ผมก็ไปบอกน้องที่
เก็บค่าขยะว่า ช่วยไปตามหน่อยนะครับ เขาบอกว่าเขาจะดําเนินการให้ ก็ทราบมาว่า
ตอนนี้ประมาณ ๘๐% ก็ประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าบาท ผมลงทุนไป ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท 
ก็ได้เพ่ิมมาปีละ ห้าหกพันบาท ก็เป็นสิ่งที่ดี ประชาชนก็เห็นด้วย อีกอย่างหนึ่งที่อยาก
ให้ทุกท่านที่ไม่เคยเห็นนะครับ  ตอนเช้าให้ท่านไปดูเลยนะครับจะสะอาดมาก ผมขอ
ฝากขอบคุณชมเชยรถเก็บขยะนะครับ เมื่อก่อนถังขยะเทศบาลถังใหญ่ ยกครั้งหนึ่ง
ประมาณ ๗๐ ถึง ๘๐ กิโล และจะมีกลิ่นเหม็นมาก มีคนนอกชุมชนมาท้ิงหมาตาย แมว
ตาย อะไรตายก็เอามาท้ิง น้ําอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมด  พอเอาถังขยะออกทุกบ้านเรือนก็
จะเอาถังขยะมาตั้งหน้าบ้านทุกหลังคาเรือน เวลา ๗ โมงเช้านิด ๆ ก็จะมีรถขยะของ
เทศบาลไปเก็บ ผมก็ได้สบายใจว่าไม่มีกลิ่นแล้ว บางบ้านก็ก็จะไปทํางานเร็วก็ใช้ถุงดํา
ผูกตั้งไว้หน้าบ้าน น่ารักมาก  แล้วทางเทศบาล ทางกองสาธารณสุขก็ช่วยกวาดทํา
ความสะอาดอีก ผมบอกว่าถังขยะเวลาเก็บนะครับ อย่าไปโยนทิ้งนะครับ ค่อย ๆ เก็บ
นะครับ ฝากน้อง ๆ ที่ขับรถด้วยว่าเวลาเห็นขยะตกหล่นก็ให้ช่วยเก็บด้วยนะครับ เขาก็
ทํา เขาก็น่ารักนะครับ ฝากขอบคุณด้วยนะครับ และขอฝากไปถึงน้องหญิงนะครับ เขา
ทํางานสมัยแม่เขานะครับ ตอนนั้นผมเป็นประธานชุมชนด้วย จนถึงเดี๋ยวนี้แม่ของเขา
ปลดเกษียณแล้ว เขากวาดขยะสะอาดมากนะครับ ดูแลสะอาดเหมือนกับบ้านของเขา
เลย ทั้งฟุตบาท หรือบนถนน ตอนนี้แม่เขาเกษียณแล้ว เขาเป็นลูกสาวดําเนินการต่อ 
เขาจะออกกวาดขยะตั้งแต่ตี ๔ สะอาดมากเลยครับ น้องเขาอยากได้รถขนขยะ เวลา
เขากวาดขยะเสร็จเขาจะได้ขนขยะไปทิ้งได้ ตอนนี้ยังไม่มีรถก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ผมได้คุย
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กับประธานชุมชนละม้ายอุทิศแล้วว่า ทางเทศบาลบอกมาแล้วว่ารถไม่มี ก็ไม่เป็นไร ผม
ได้เสนอให้ทางชุมชนละม้ายอุทิศนะครับว่า ให้เราใช้เงินของชุมชนไปซื้อส่วนตัว ผมได้
ให้เขาทํารถขยะ คันหนึ่งประมาณ ๑,๕๐๐ บาท ไม่เป็นไร เราใช้เงินชุมชนนะครับ ผม
สงสารน้องเขามาก เขารักษาดีมากเลย ที่ผมทําอย่างนี้ทุกคนเขารับรู้กันหมด ฝากทาง
ท่านผู้บริหารนะครับ ถ้าอยากไปดูเชิญได้ครับชุมชนละม้ายอุทิศ มีหลายชุมชนใน
เทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลมี ๓๕ ชุมชน ชุมชนละม้ายอุทิศเป็นชุมชนแรก เป็น
ชุมชนนําร่อง หลายชุมชนไปดูก็บอกว่า เอาเงินมาจากไหน ผมก็บอกว่าทําโครงการขอ
จาก สปสช.ไปได้เลยครับ ไม่มีปัญหา วันนี้ผมจะมาเรียนให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็
ขอขอบคุณนะครับ ชุมชนละม้ายอุทิศเป็นชุมชนแรกท่ีปลอดถังขยะเทศบาล เป็น
ชุมชนที่มีความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ดีมากแล้วครับ ใครจะไปดูว่าตัวอย่างจะทํา
อย่างไรก็เรียนเชิญไปดูได้นะครับ ขอฝากเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องของรถขยะเทศบาลที่
ไปเก็บขยะ ช่วยดูแลเขาด้วย และช่วยดูแลน้องที่กวาดขยะด้วยนะครับว่า ช่วยดูแล
ทุกๆ ชุมชนนะครับ ถ้าไม่เชื่อไปดูได้เลยนะครับตอน ๖ โมงเกลี้ยงหมดเลย เขาใช้เวลา
ประมาณ ๒ ชั่วโมง วันนี้ผมก็ได้นําเสนอมาว่า เอาเงินจาก สป.สช. มาประมาณ 
๒๐,๐๐๐ กว่าบาท รายได้ที่จะต้องเพ่ิมข้ึนปีหนึ่งประมาณ ๙๐,๐๐๐ กว่าบาท ขอฝาก
ทุกชุมชนว่า ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไปดูแลกันนะครับ ทําให้บ้านเมืองเราสะอาด ปลอด
มลภาวะที่เป็นสิ่งไม่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๓ ครับ พอดีได้รับการแจ้งจากชาวบ้านฝากถึงท่าน
ปลัดนะครับ ช่วยดําเนินการจัดชื่อถนน ซอยบายพาสนะครับ เนื่องจากว่าเมื่อมี
เหตุการณ์หลาย ๆ อย่าง คือเจ้าหน้าที่จะหาจุดไม่เจอว่ามีเหตุการณ์ตรงไหนครับ 
เนื่องจากบางซอยยังไม่มีชื่อนะครับ บริเวณถนนบายพาสตัดใหม่บนพื้นที่เรานะครับ 
ฝากท่านปลัดช่วยตามให้ด้วยนะครับ พอมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้ตามได้สะดวกนะครับ 
ว่าอยู่ซอยไหน ถนนไหนนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ฝากแล้วนะค่ะ ท่านปลัดรับแล้วนะค่ะ เชิญคุณอับดุลอาซิส ค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  

ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับ ผมจะขอลงไปอภิปรายข้างล่างนะครับ 
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านผู้บริหารทุกท่าน ตอนแรกผมจะขออนุญาต
ท่านประธานนั่ง ผมพึ่งผ่าตัดหลังมา เนื่องจากหมอนรองกระดูกทับเส้น แต่ว่าไม่เป็นไร
ครับ ผมจะทนเมื่อท่านประธานบอกว่าไม่ให้ผมหันก้นให้นะครับ ก่อนอื่นผมจะขอ
อนุญาตถามท่านผู้บริหารแค่ สองสามข้อเท่านั้นเอง ที่จําเป็นจริง ๆ เนื่องจากผมใน
ฐานะผมนายอับดุลอาซิส มะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๓ ทีมทางเลือก
ใหม่ ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่ผมดูแลอยู่ ก่อนอื่นผมจะ
ถามว่า การที่เรามาเรื่องเก่ียวกับสนามฟุตซอลของโรงเรียนเทศบาล ๔ ผมอยากจะให้ผู้
ที่รับผิดชอบดูด้วยว่า สภาพสนามตอนนี้มันเป็นอย่างไร แล้วโครงการนี้เมื่อปี ๒๕๕๗ 



 
 
 

43 

ได้ทําหนังสือส่งมายังเทศบาลเมืองนราธิวาส แล้วเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ออก
ประมาณการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ สมัยนั้นนะครับ นานมาก แล้วโครงการนี้อยู่
ในแผนปี ๕๗ ๕๘ และ ๕๙ ก็มีอีกนะครับ แต่ว่างบประมาณตัวนี้ถ้าเป็นของเทศบาล
ได้ก็ดี แต่ว่าเห็นได้ข่าวว่าจะส่งไปขอจังหวัด ผมไปถามที่จังหวัด ก็ทราบมาว่าอยู่ที่เรา
ว่าจะติดตามได้อย่างไร ว่าผู้ที่รับผิดชอบได้ไปติดตามโครงการหรือไม่ ติดตามเรื่องเงิน
หรือไม่ เพราะสมัยนายกสมัยนี้ ตรงกับสมัยนายกประยุทธ์คนปัจจุบัน คือเงินของ 
คสช. ก็มีนะครับ แล้วตรงกับนโยบายของท่านนายกเทศบาลเมืองนราธิวาส การเน้น
การกีฬานะครับ แล้วสนามฟุตซอลตอนนี้ผมอยากให้ไปดูเลย ผมถามเด็กหรือคนท่ี
อาศัยเล่นในสนามนี้เล่นไม่ได้ ยางมันขึ้นหมดแล้ว มันเล่นไม่ได้แล้ว ถาม ผอ.ดูนะครับ 
ใช้สถานที่ตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้ว ผมอยากจะให้ทางผู้บริหารและประธานสภาผ่านไปยัง
ผู้บริหารนะครับว่า โครงการสนามนี้ผมอยากให้มันเกิด เพราะผมอยู่ในเขต ประชาชน
เขาถาม เขาใช้ไม่ได้ เขามองว่าทําไมอยู่ในเขตนี้ยังไม่ได้ซ่อมสักที แล้วก็ผมก็เป็น
ประธานกรรมการสถานศึกษาด้วย ก็เห็นใจครูที่สอนว่า นักเรียนก็ใช้ไม่ได้ และ
โรงเรียนเทศบาล ๔ ก็ไม่ใช่เป็นแค่โรงเรียนประถมอย่างเดียวนะครับท่าน ยังเป็น
โรงเรียนตาดีกาเสาร์อาทิตย์ แล้วยังมีมหาวิทยาลัยรัชภาคย์ ไปสอนอยู่ที่นั้นช่วงวัน
เสาร์อาทิตย์ แล้วก็ยังทําให้คนที่ไปเรียนที่โรงเรียนนั้นเกือบ ๒๐๐ คน มาถามว่าทําไม
สนามฟุตซอลนี้ไม่ยอมซ่อมสักทีนะครับ คือคนที่ไปเรียนอยู่ตรงนั้นมีหลายสถานะ เป็น
ข้าราชการก็มี มันจะทําให้ดูว่าทาง ผอ.โรงเรียนไม่ได้ดูแลอีก ความจริงแล้ว
ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดูแลนะครับ ไปโทษ ผอ.ไม่ได้ ถึงกวาดอย่างไรก็ไม่สะอาดแล้วนะครับ  
อยากจะให้ทุกท่านได้ไปดูหลังจากการประชุมวันนี้นะครับ และอยากจะให้ทาง
ผู้รับผิดชอบช่วยเร่งให้ด้วยนะครับ และประเด็นที่ ๒ ผมในฐานะประธานกรรมการ
สถานศึกษา เรื่องของการโอนย้ายครู เวลาย้ายไปบางโรงเรียนทําไมทางผู้บริหารต้อง
รีบลงนาม ทําไมครับ คือเราให้ย้ายไป ผู้ที่จะมาแทนมีหรือไม่ ใช่หรือไม่ครับ คือถ้าจะ
ย้ายไม่ใช่เราไม่ให้ย้ายนะครับ คือเราต้องดูว่าถ้าย้ายไปใครจะมาแทนเรา รอดูว่าคนที่
จะมาแทนมีหรือไม่ครับ ทําให้ตําแหน่งที่มีคนย้ายไปว่างอยู่ ทําให้มีผลกระทบต่อ
โรงเรียน และเด็กท่ีเรียนหนังสืออยู่ อย่างเช่นวิชาแต่ละวิชา พออาจารย์คนที่สอนย้าย
ไปอยู่ท่ีอ่ืน ไปเลย แต่ตําแหน่งว่างอยู่นะครับ ผมเข้าใจว่าทางคณะผู้บริหารของเราไม่รู้ 
แต่ว่าผู้รับผิดชอบโรงเรียนน่าจะรายงานให้ทางท่านผู้บริหารทราบนะครับ ตรงนี้      
นะครับปัญหาอยู่ที่ว่าครูที่โรงเรียนหรืออาจารย์ที่ขาดอยู่เกือบ ๓๐ กว่าท่าน ผมจะ
ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนเทศบาล ๓ ขาดรอง ๒ คน ครู ๖ เทศบาล ๔ ขาด ๒ ครูนะ
ครับ เทศบาล ๕ ครู ๔ นะครับ ที่ผมจําได้นะครับ เทศบาล ๖ รอง ๑ ครู ๖ และ
เทศบาล ๑ กับ ๒ นี้ผมไม่แน่ใจ แต่ผมอยากให้ทางท่านผู้บริหารช่วยดูแลด้วยนะครับ 
ว่าก่อนที่จะย้ายไป คือไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาย้าย แต่ย้ายได้แต่จะต้องคิดว่าจะมีผู้มาแทน
หรือไม่ และอีกอย่างหนึ่งผมไม่อยากให้กระทบกับการศึกษาของนักเรียนที่เรียนอยู่นะ
ครับ คือผลที่ว่าเราขาดครูจะทําให้การศึกษาของเราด้อย แล้วก็ระบบอาเซียนที่กําลัง
จะเข้ามา  ภาษานี้เราไม่ต้องพูดถึง เพราะถ้าเราขาดครูอยู่อย่างนี้  โรงเรียนในสังกัด
ของเทศบาลเราจะไปถึงไหนนะครับ นี้คือการนําเสนอให้ทางท่านผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
ได้รับทราบ สุดท้ายผมก็ขอขอบคุณครับ และผมจะได้บอกกับชาวบ้านได้ว่าเรื่องของ
สนามฟุตซอลผมได้นําเสนอท่านคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาเรียบร้อยแล้วเรื่อง
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ของการซ่อมแซมเร็ว ๆ นี้ และผมก็ขอคําตอบจากผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะครับว่า
งบประมาณท่ีเราส่งมาไปอยู่ไหน หรือจังหวัดไม่ให้ หรือเราตามความคืบหน้าหรือไม่ 
ประมาณการเราก็มี ในแผนปี ๕๙ ก็มี แล้วไปอยู่ท่ีไหน ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ดิฉันสรุปให้นะค่ะ มี ๒ ประเด็น คือ ๑.เรื่องเม่ือไรจะซ่อมสนามฟุตซอล ใช่
หรือไม่ค่ะ ข้อ ๒ ครูย้ายแล้ว ตําแหน่งขาด ทําให้โรงเรียนขาดครู จะให้ผู้บริหารตอบ
หรือไม่ค่ะ หรืออภิปรายเฉยๆ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ มีอีกข้อหนึ่งครับ ตอนนี้ที่ขาดอยู่คือเรื่องของการ
คัดเลือกครู หรืออาจารย์ที่จะมาเป็นรอง ผมอยากจะให้ดูแลเอาเฉพาะที่อยู่ในพื้นท่ี 
เฉพาะผู้ที่ทํางานให้กับโรงเรียนของเราอยู่แล้ว สมมุติว่ารองของโรงเรียนไหนขาด ก็
เอาอาจารย์ที่จบบริหารของโรงเรียนนั้นมาสอบ เพราะถ้าเราเอาคนนอกมา สอบเพื่อ
เอาตําแหน่งพอสอบเสร็จก็ไปแล้วนะครับ อยากให้ได้คนในพื้นท่ีเขาก็จะอยู่กับเรา
ตลอด ผมอยากจะขอนําเสนออย่างนี้ครับ  และข้อสุดท้ายนโยบาย ผมขอนําเสนอ
ผู้บริหารนะครับ ต้องขอโทษท่าน ผอ.ทุกท่านนะครับ ผมอยากจะให้กําหนดเลย ผอ.
แต่ละโรง ๒ ปี หรือ ๓ ปี สลับกันบ้าง เปลี่ยนการบริหารกันบ้าง จะได้มีการแข่งขัน 
โรงเรียนจะเจริญ การศึกษาก็จะดีข้ึน ก็ขอขอบคุณครับ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เมื่อสักครู่ท่านอับดุลอาซิส จะให้ท่านผู้บริหารตอบหรือไม่ค่ะ  เชิญท่าน
ผู้บริหารตอบข้อข้องใจค่ะ สักครู่ค่ะตอบเป็นประเด็น แล้วท่านสมาชิกท่ียกมือเมื่อ
สักครู่ ประเด็นเดียวกันหรือไม่ค่ะ  จะคุยเรื่องเดียวกันหรือไม่ค่ะ  เชิญท่านผู้บริหาร
ตอบข้อสงสัยค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ท่านประธานได้ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
แล้วว่าเป็นการบ่นหรือต้องการคําตอบนะครับ จะแปลไปในทางท่ีเป็นคุณกับทางท่าน
สมาชิกท่ีเสนอมานะครับว่า ท่านอยากได้คําตอบและอยากทราบรายละเอียด ประเด็น
ที่ ๑ คือเรื่องของสนามฟุตซอล จริง ๆ โดยส่วนตัวแล้วผมตอบไม่ได้ครับ เพราะผมไม่
ทราบครับ ที่มาที่ไป แต่ว่าผมจะช่วยประสานงานกับท่านผู้บริหารเดิมๆ และ
ประสานงานต่อให้เทศบาล ๔ นะครับ ผมทราบว่ารัชภาคต์มาขอใช้อาคารอยู่และมาใช้
คอมพิวเตอร์และมาปรับปรุงห้องพอสมควรในการช่วยเหลือตัวอาคารเรียน ประเด็นที่  
๒ เรื่องของการย้ายแล้วไม่มีมาทดแทน ก็มีข้อเสนอว่า ถ้าหากจะย้ายไปขอให้ทางท่าน
ผู้บริหารได้พิจารณาด้วยว่า ย้ายไปแล้ว สมมุติว่าย้ายเอกอังกฤษ มาเอกคณิตศาสตร์ 
มันไม่ใช่นะครับ แล้วพูดไปถึง AEC ด้วยเรื่องของภาษา ก็ขอให้ทางผู้บริหารได้
พิจารณาด้วยว่า ถ้ายังไม่มีทดแทนก็ขอได้โปรดอย่าพ่ึงย้าย ถูกหรือไม่ครับ เพราะเท่าที่
ผมพบบางท่ีบางแห่ง นายกเทศมนตรีไม่อนุญาตเลยครับ ถ้าไม่มีทดแทนมา เอกท่ีหา
ยากคือเอกภาษาอังกฤษ เอกคณิตศาสตร์ ถูกต้องหรือไม่ครับ ก็เป็นประเด็นและขอนํา
เรียนผ่านทางผู้บริหารไว้นะครับ อีก ๒ เรื่องท่ีถามเมื่อสักครู่ การหมุนเวียนของ ผอ. 
ผมโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับ เขาเรียกการบริหารงานบุคคลแบบหมุนเวียนในการ
บริหาร เช่น ผอ.ท.๑ อาจจะฝีมือในโรงเรียน ท.๑ ซึ่งโรงเรียน ท.๑ มีองค์ประกอบเช่น 
อยู่หน้าพลับพลา มีความพร้อม มีอาคารประวิชย์ใหญ่โต แต่ถ้าไปเจอโรงเรียน ท.๕ 



 
 
 

45 

ผอ.ท. ๑ จะมีฝีมือหรือไม่ โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับ ผมขอเป็นผู้แทนของผู้บริหาร
ละกัน รับไว้เพื่อประกอบการพิจารณานะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูระบบตัวแปรหรือ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่จะมาในเรื่องของการบริหารบุคคลด้วย ทั้งขวัญ กําลังใจ ทีมงาน
ประกอบด้วยนะครับ ไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นเดียว ประเด็นต่อมาท่านถามในเรื่องของ
การสอบผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ท่านเสนอแนะไว้ว่า ถ้าเป็นไปได้เอาคนในพ้ืนที่ แล้ว
ลึกลงไปอีกว่า ถ้าอยู่ ท.๑ ก็ขอให้ขึ้น ท.๑ ได้หรือไม่  อย่างนั้นใช่หรือไม่ครับ เรียน 
ตรง ๆ ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลนะครับว่ามันไม่สามารถดําเนินการได้นะครับ 
เพราะลักษณะการสรรหาบุคคลมันเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล นั้นคือ
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจังหวัดนราธิวาส หรือเทศบาลเมืองนราธิวาส ประกาศเปิดสอบ
คัดเลือก ก็ต้องประกาศไปทั่วราชอาณาจักรครับ ส่วนใครจะมาหรือไม่มาก็เป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง นั้นคือมาตรฐาน ที่อื่น เช่นสุไหงโก-ลก จะสรรหาบุคคลจะสอบคัดเลือก หรือ
สอบแข่งขันอะไรก็ดี  ต้องประกาศลงเว็บไซต์ไปทั่วราชอาณาจักร ใครจะมาหรือไม่มา
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นี้คือมาตรฐานที่เราจํากัดไม่ได้ว่า จะเอาอาจารย์ ก. หรือ อาจารย์ ข. 
ขึ้นผู้ช่วย มันเป็นมาตรฐานที่ต้องเคารพกติกานี้ แต่มันมีวิธีการ แต่ก็ต้องอิงข้อเท็จจริง
ด้วย ผมขอเรียนตรงนี้ว่ามันอยู่ที่วิธีการทํา โอเค.หรือไม่ครับ น่าจะพึงพอใจในระดับ
หนึ่งนะครับ ก็นําเรียนผ่านท่านประธานครับ  

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญคุณอับดุลอาซิส ค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ครับ ขอบคุณท่านรองชุมสายที่ให้ความกระจ่างในวันนี้ แต่ว่าที่ท่านบอกว่า
เรามีอีกวิธี ในใจผมๆอยากจะให้เลือกรองที่จะมาข้ึน สมมุติว่ารองที่เข้ามาอยู่ในแต่ละ
โรงจบฝ่ายบริหารเข้ามา และถ้าเป็นการสอบขึ้นมาแล้วก็ได้ อาจจะเป็นการเพิ่มขวัญ
และกําลังใจให้เขาแค่นั้นเอง และการคลุกคลีเรื่องการศึกษาโรงเรียนจะได้เป็นการ
ต่อเนื่อง และบุคลากรทุกตรงก็เข้าใจเรื่องของผลตอบแทนที่เขาได้รับมา สมมุติว่าผม
เป็นอาจารย์สักวันหนึ่งผมอาจจะมีโอกาสได้สอบเป็นผู้ช่วย รอง ผอ.ก็ได้ นี้คือการเพ่ิม
ขวัญและกําลังใจ สร้างกําลังในการสร้างผลงานตัวเอง ว่ามีโอกาสได้เป็นผู้บริหารด้วย 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้บริหาร 
ตัวแทนผู้ว่าฯ ผมนายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๓ ผมขอ
คุยเรื่องสถานศึกษาครับ ผมขอคุยในนามเป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓      
บ้านยะกัง ผมขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านยะกัง โดยเฉพาะชั้น ม.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ได้จบการศึกษา ๑๐ คนนะครับสําหรับปีนี้ เพราะเป็นโรงเรียน
แรกท่ีเริ่มต้นทําโรงเรียนมัธยม และสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ๕ คน ประกอบด้วย เข้า 
มอ.ปัตตานี เอกศิลปศาสตร์ ๑ คน ผ่านการสอบเอ็นตรง ๑ คน สอบเข้ามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ จํานวน ๓ คน สอบเข้า
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน ๑ คน ผมว่าเป็นนิมิตรหมายที่
ดี เพราะว่าเป็น ม.๖ รุ่นแรกของเทศบาล ๓ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่
ด้อยจากการเงิน ฐานะยากจนเลยต้องเรียนโรงเรียนเทศบาล คนที่มีเงินก็จะไปที่อ่ืนซะ
ส่วนใหญ่ในท้องถิ่น นี้พูดตามเนื้อผ้านะครับผม นอกจากนี้โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านยะ
กัง ยังได้ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาคใต้ท่ีจังหวัดพัทลุงทั้งหมด ๑๒ รายการ 
ทั้งหมดได้เหรียญทอง ๖ รายการครับผม เหรียญเงิน ๔ รายการ และเหรียญทองแดง 
๑ รายการ จาก ๑๒ รายการ เราได้ ๑๑ รายการ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การพัฒนา
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม และอุปโภคบริโภคของนักศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านยะกัง แต่ผมขออยู่อย่างหนึ่งว่า เรื่องระบบไฟฟ้าของเทศบาล 
๓ นี้ ผมพูดมา ๓ ปีแล้วนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล ๓ นี้เข้าปีที่ ๙ ปัญหามีเยอะ แต่ผมจะขอพูดเรื่องของไฟฟ้า เพราะ
ตอนนี้โรงเรียนเปิดตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็ก ถึง ม.๖ แต่ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนตอนนี้เก่า
มากครับ ชํารุด และอยากได้ระบบ ๓ เฟส ผมเคยประสานและทางผู้บริหารก็ได้
ประสานกับทางไฟฟ้าแล้ว ตั้งประมาณราคาแล้วกับเทศบาลของเรา ๒ ปีแล้วครับแต่
ยังไม่คืบหน้า เพราะเวลาทํางานบางครั้งไฟฟ้าจะดับ เรื่องสายที่เดินตอนนี้ก็เป็นสาย
เก่า กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก ๆ อยากได้ ๓ เฟส เพราะว่าตอนนี้กรมเขามีการ
ส่งเสริมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ ๒๐ เครื่อง ถ้าระบบไฟฟ้าเราไม่เพียงพอ เด็กที่
เรียนก็จะไม่ราบรื่น เพราะเครื่องที่เรียนก็จะรวน นี้เป็นประเด็นให้อยากให้ทางคณะ
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องช่วยพิจารณางบประมาณตัวนี้ให้ด้วยนะครับ เพราะว่าผมก็คุย
มาสองสามปีแล้ว เกรงใจแล้วครับ แต่ก็สงสารเด็ก ไม่ใช่เฉพาะ ท.๓ นะครับ รู้สึกว่า
เท่าท่ีคุยมาหลายโรงนะครับ เพราะว่าทุกโรงจะได้เครื่องจากกรมมา โรงละ ๒๐ เครื่อง 
นําร่องนะครับ อย่างไรผมก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะหารืออะไรอีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มีวันนี้ก็ขอ
แค่นี้นะค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้   

 

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๓๐  น. 
 

 
 

     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์     ถอดเทปรายงานการประชุม 
             (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                              เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ว   
 
     (ลงชื่อ)  ปริยา   พรหมสังวระ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
             (น.ส.ปริยา  พรหมสังวระ) 
           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
     (ลงชื่อ)   โชคชัย  วัฑฒนายน    ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
             (นายโชคชัย    วัฑฒนายน) 
             หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
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                       (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ        เลขานุการสภาเทศบาล ฯ 
                                (นายอับดุลอาซิส   มะ) 
        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  


