
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยวิสามัญ   สมัยที่  1  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่ 1/2561            
เมื่อวันที่  18  กันยายน  2561   

เวลา  09.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

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

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปุวย) 

 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี 
๒. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสาการียา นิแวร์ เลขานุการ ฯ 
6. นายอาฮามะ กุลยานันต์ เลขานุการ ฯ 

รายช่ือตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
๑. นายฮาฟิช ฮาเล็ง นิติกรชํานาญการ (แทนผู้ว่าฯ)  
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รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายสามารถ ละกะเต็บ พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ    
2. นายฮาสบูเลาะห์ ซาแมยี พนักงานคุมประพฤติ 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

 
 

1. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
2. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
3. นายสมิต   เสริมนิภารัตน์ รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
4. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นายโชคชัย    วัฑฒนายน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นายธานินทร์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
7. นางสุชีพ เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายอรรถพร หิรัญ รก.ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคาร 
10. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
12. นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
13. นางสาววัฒนิยา ทองแผ้ว รก.ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
14. นายพจน์ เบญจวิญญู รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
16. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 
17. นางสาวพรพิมล ทองเต็มดวง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
18. นางสาวปริยา    พรหมสังวระ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวกาญจนพิวรรณ์ ขวัญสุวรรณ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
20. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
21. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
22. นางสาวศุภลักษณ์  เพชรประสิทธิ์                                                                                                                                                                                                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
23. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
24. นางตันจุรีย์ ไชยลาภ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
25. นางกาญจนาภา โมฬี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
26. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
27. นางสาวรอมือละ อาแว เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน ช่วยงานธุรการสํานักปลัด 
28. นางสาวซารอ นิเลาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
29. นายภูเมศ ไชยานุพงศ์ พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด 
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                                                     เริม่ประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาล   ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุม             
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมฯ   พร้อมทั้ง เรียนเชิญคุณ สมพร  แปูนคง  ประธานสภา
เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

        ต่อไปผมจะอ่านประกาศจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล เมือง
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  พ.ศ.2 561  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561 เพ่ือขอ อนุมัติใช้เงินเหลือ
จ่ายนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
            ดงันัน้  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เหลือ
จ่ายนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสได้พิจารณา
เรื่องอ่ืน ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง จึง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2๖  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๓)  พ.ศ.25๕๒ เรียก
ประชุมสภาเทศบาล เมืองนราธิวาส   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี พ.ศ. 2561  
ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน 2561  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  จึงประกาศมา
เพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561   ประกาศโดยนาย
ธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 
 

          เรยีนท่านนายกฯ ท่านผูบ้รหิาร ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรต ิ ท่านหวัหน้าส่วน 
ท่านตัวแทนผู้ว่าฯ และพนักงานทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 
1 ประจําปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้   

ก่อนอื่นขอให้ทุกท่านสลับวาระการประชุมนะคะ เอาวาระที่ 11  ไปไว้เป็น
วาระท่ี 12  เพ่ือจะได้เรียงตามลําดับขั้นตอนตามตัวเลขท่ีทางกองได้ส่งมานะคะ 
สลับกันอยู่ เอาวาระที่ 11 ไปไว้ วาระท่ี 12 แล้วเอา 12 มาไว้วาระ 11 นะคะ  
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          ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- วันนี้เรามีพนักงานใหม่มารายงานตัว 1 ท่าน คือนายภูเมศ  ไชยานุพงศ์ 

ตําแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาดสถานธนานุบาล เชิญค่ะ                     

นายภูเมศ  ไชยานุพงศ์ 
พนักงานรักษาสถานที่และ                         
ความสะอาดสถานธนานุบาล 

สวัสดีครับ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านนะครับ กระผม นายภูเมศ  ไชยานุพงศ์  ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
รักษาสถานที่และความสะอาดสถานธนานุบาล   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 นะครับ 
กระผมได้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระผม
จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามที่ผู้จัดการมอบหมายให้ดี
ที่สุดครับผม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 
 

          เรื่องต่อไปนะคะ สืบเนือ่งมาจากการท่ีสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                   
จัดประชุมสัมมนาที่กรุงเทพฯ เมืองทองธานี นะคะ ซึ่งมีท่านนายกฯ ท่านรองปลัดฯ               
นิรอบียะห์ นะคะ และดิฉัน ประธานสภา 3 ท่าน ได้ไปประชุมมาและจะเล่าให้ฟัง ดิฉัน
ขอเป็นตัวแทนของท่านนายกฯ จะเล่าเรื่องความคืบหน้าของการเลือกตั้ง เพราะหัวข้อ
ของการประชุมก็คือ การเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นนะคะ ก็มีท่านวิทยากรคือ ท่านวิษณุ 
เครืองาม  ท่านมีชัย ฤชุพันธ์  ท่านประจักษ์ บุญยัง  ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ สนช. นะคะ 
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. คือท่านวิทยากรเบอร์ 1 ทั้งนั้นนะคะ ที่มา
ให้คําตอบนะคะ  

ท่านวิษณุฯ พูดเรื่องเทศบาลกับการเลือกตั้ง คาดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น
ประมาณกุมภาพันธ์ 2562 นะคะ ตอนนี้กฎหมาย สส. สว. เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นต้องเลือกตั้ง สส. กับ สว.ก่อน และนับไปอีก 3 เดือน คือ 90 วัน คือเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ก็จะเลือกตั้ง อบจ.ก่อน แต่ก็ไม่รู้ว่า อบจ. กับ กทม. กับเมืองพัทยา ไม่ทราบจะ
เลือกอันไหนก่อน เลือกการเมืองใหญ่นี้ก่อนนะคะ ถึงจะเลือกเทศบาลกับ อบต.หลังสุด
นะคะ ก็คาดว่าการเลือกตั้งเทศบาลกับ อบต. จะเกิดขึ้นประมาณต้นปี 63 อันนี้ กกต.
คาดว่านะคะ เพราะว่า สนช.ตอนนี้โยนให้ กกต. เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง แล้วแต่ กกต.จะ
ดําเนินการเสร็จเมื่อไหร่นะคะ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง การเลือกตั้งเหมือนเดิม แบ่ง
เขตเหมือนเดิม คุณสมบัติผู้สมัครเหมือนเดิมนะคะ เพิ่มเติมตรงที่โทษ บทลงโทษ หาก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทําผิด กฎหมายเลือกตั้งเพ่ิมโทษห้ามลงสมัครตลอดชีวิต และ
กฎหมายเขียนว่าต่อไปได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้ว ท้องถิ่นห้ามไปดูงานต่างประเทศนะคะ 
ดิฉันย่อๆมา เพราะไปอบรม 2 วัน มันเยอะ เอาท่ีเกี่ยวกับเราโดยตรง แล้วสําหรับ
ผู้สมัครที่ถูก ม.44 อยู่ขณะนี้ ท่านนายกฯหลายเทศบาลทั่วประเทศถูก ม.44 ให้สมัคร
เลือกตั้งได้เหมือนเดิม ลงมาเลือกตั้งได้เหมือนเดิม ไม่ต้องคอยให้คดีสิ้นสุดนะคะ                             
ผลออกมาอย่างไรค่อยว่ากัน กกต.บอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะว่ามันมีปัญหา
มากมาย ท่านนายกฯ ที่จังหวัดอ่ืนๆ เสนอว่ามีปัญหาตรงที่ช่วง 90 วันแรก ก่อนหมด
วาระห้ามผู้บริหารลงนามอนุมัติโครงการ มันเป็นกฎหมาย ห้ามเซ็นอนุมัติโครงการเพื่อ
เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบในการหาเสียง คราวนี้ท่านนายกฯหลายจังหวัดบอกว่า 
ชาวบ้านคอยโครงการบางโครงการอยู่ โครงการก็จะผ่านไปเลยโดยที่ชาวบ้านเดือดร้อน 
เพราะฉะนั้นจะแก้ไขปัญหาอย่างไร กกต.บอกว่า ต่อไปการเลือกตั้งท้องถิ่นจะจัดให้มี 6 
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เดือนแรก ก่อนสิ้นปีงบประมาณ คือช่วงแรก ก็ตกประมาณ ต.ค. - มี.ค. 6 เดือนแรก 
แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงช่วง ม.ค. - มี.ค. นะคะ นี้ กกต. คาดว่าจะทําแบบนั้น แล้วอีก
เรื่องหนึ่ง ผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันเกิน 10 คน ถ้าคนละนามสกุล หากมีผู้
ร้องเรียนไป กกต. จะเข้าไปตรวจสอบนะคะ จะต้องถูกตรวจสอบและหาที่มาที่ไปว่า 
บุคคลนี้ย้ายมาจากไหน อย่างไร เป็นพี่น้องกันหรือไม่ ย้ายมาด้วยเหตุผลอะไร แต่ก่อน
ไม่มีนะคะ แต่กฎหมายใหม่มีนะคะ ก็สรุปย่อๆ โดยที่เรื่องใหญ่ที่เราอยากรู้ก็คือเลือกตั้ง
เมื่อไหร่ เพราะว่าประชุมเที่ยวนี้แน่นเอี๊ยดเลย ท่านวิษณุฯ บอกว่ายิ่งกว่าคอนเสิร์ตเสีย
อีก คือทุกคน ทุกเทศบาลอยากรู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ อยากรู้คําตอบนะคะ นี้
ดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านนายกฯนะคะ ท่านนายกฯก็เข้าประชุมด้วยค่ะ ก็ได้
เข้าใจสั้น ๆ ง่ายๆ นะคะ ดิฉันถอดคําพูดจากที่ประชุมมา ถอดของท่านวิษณุฯ ของ 
กกต.มาจดบันทึกแล้วก็ถอดเอามา เรื่องต่อไป 

   เรื่องท่ี 1 การแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมและ 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่ 3/2561 ตามที่ส่งให้ท่าน
แล้วนะคะ เล่มสีชมพู แก้ไขก็ตรงที่ ข้อความเดิม ติดตั้ง แต่ข้อความใหม่แก้ไขเป็น 
จัดซื้อ ต้องแก้ไขเพราะมันไปคนละเรื่องนะคะ ความหมายเปลี่ยนค่ะ 

     ต่อไปเรื่องที่ 2    การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้
วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

     เป็นเรื่องเพ่ือทราบนะคะ  รายละเอียดเอกสารที่ได้จัดส่งไปให้ทุกท่าน
แล้วนะคะ 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒  นะคะ 
     ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง                        

นราธิวาส จํานวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
     ครั้งที่ 1  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 

15 สิงหาคม 2561 
      ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 2561 ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 

21 สิงหาคม 2561 
      เสนอทีละครั้งนะคะ เชิญคณะกรรมการเสนอผลตรวจรายงานค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหนา้ท่ี                    
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.                                        
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส คณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ประกอบด้วย                                                                                       
1. นายอานนท์  โสตติมานนท์    ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
2. นายฏอฮา    อิบราฮีมีย์        กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
3. นายสูไฮมี     มะรอดิง          กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
4.นายดิเรก       ยา                กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
5. นายชนินทร์   ลาภชิตาภรณ์   กรรมการและเลขานุการ ฯ                                                             
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ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จํานวน 41 หน้า ซึ่ง
ได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข จึงมีมติให้ส่งสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงาน เชิญค่ะ เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง             
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร  ผมสูไฮมี มะรอดิง  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 ขอแก้รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 ขอแก้หน้า 38  ครับ นับจากด้านล่าง บรรทัดที่ 7 ขอแก้ เวลา 
08.30 น - 16.00 น. ขอแก้ไขเป็น 16.30 น. ในเวลาราชการ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ต่อเนื่องกันนะคะ ดิฉันก็ขอแก้ไขด้วย ถัดลงมาก็คือ ดิฉันได้พูดว่าเวลา
ราชการ แต่พูดว่า 08.30 - 16.00 น. คือพูดผิดนะคะ ก็แก้เป็น 16.30  น. นะคะ  

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์             
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ ของท่านประธานอยู่
หน้าไหนครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

หน้าเดียวกันค่ะ ถัดลงมา หน้า 38 เหมือนกัน ข้างล่างของคุณสูไฮมีค่ะ  
มีแก้ไขอีกหรือไม่คะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติ สมาชิกท่านใดให้                   

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 14 เสียง)  เชิญคุณฏอฮา ค่ะ   

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์             
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 ท่านประธานครับ ก่อนที่ท่านจะขอมติในการรับรองรายงานการ
ประชุม ท่านต้องขอมติว่าที่ท่านสูไฮมีกับท่านประธาน ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
ท่านต้องขอมติก่อนว่า ที่ประชุมแห่งนี้ให้แก้ไขหรือไม่ครับ ท่านขอตรงนั้นก่อน แล้วท่าน
จึงมาขอมติทีหลัง ขอบคุณครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ข้ามไป ลืมไปนิดหนึ่ง ย้อนกลับไปใหม่นะคะ  เมื่อสักครู่ตามท่ีคุณสูไฮมีขอ
แก้ไขรายงาน  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) 
13 เสียง ยกหมดนะคะ ต่อไปของดิฉัน นางสมพร ขอแก้ไข สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
แก้ไข โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 14 เสียง) 14 เสียง ยกหมดนะคะ  มติให้แก้ไข    
นะคะ  ของดิฉัน 2 หน้านะคะ หน้า 38 กับ หน้า 39 แก้ไข 2 หน้า  ข้อความเดียวกัน
นะคะ ถามมติใหม่นะคะ 
          มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ ไม่มี
แล้วนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 2561  ครั้งที่  ๑/2561 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 14 เสียง)  14 เสียง
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ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมนะคะ  
 
         ต่อไปรบัรองรายงานการประชุม สมยัสามญั สมยัที่ ๓ ประจําปี 2561 
ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 
       เชิญคณะกรรมการเสนอผลตรวจรายงานค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหนา้ท่ี                    
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.                                        
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส คณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ประกอบด้วย                                                                                       
1. นายอานนท์  โสตติมานนท์    ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
2. นายฏอฮา    อิบราฮีมีย์        กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
3. นายสูไฮมี     มะรอดิง          กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
4.นายดิเรก       ยา                กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
5. นายชนินทร์   ลาภชิตาภรณ์   กรรมการและเลขานุการ ฯ                                                            
ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จํานวน 35 หน้า                            
ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข จึงมีมติให้ส่งสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 16.00 น.  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม เชิญค่ะ เชิญเลขาฯค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ผมขอแก้ไขหน้า 17  ในฐานะเลขานุการสภาฯ นะครับ หน้า 17 บรรทัดที่ 2 
ข้อที่ 53 แก้ไขเป็น 52 ครับ ถ้าเป็น 53 เป็นการที่ไม่ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติ ถ้า 
52 กรณีท่ีเรารับร่างเทศบัญญัตินะครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านเลขานุการสภาฯ แก้ไข โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 14 เสียง) 14 เสียง  
          มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม อีกหรือไม่คะ  ขอเชิญค่ะ       
ไม่มีแล้วนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉัน ขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 2561  ครั้งที่  
2/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 14 เสียง)  
14 เสียงยกหมดนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมนะคะ  
           ต่อไปเปน็รายงานการประชุมเช่นกันนะคะ ของท่านผู้จัดการสถานธนา                
นุบาลนะคะ แต่ว่าเราไม่มีรายงานการประชุมอยู่ในมือ แต่ท่านผู้จัดการฯ กลัวว่า
จะผิดระเบียบ ดําเนินการไม่ได้ ก็เลยมาขอแก้ไขในที่ประชุม เชิญค่ะ 
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นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ                          
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติค่ะ ดิฉันนางบุษบา 
ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล เมื่อในคราวรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561                   
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สถานธนานุบาลได้เสนอญัตติขอกู้เงินกับกองทุน กสท. 
นะคะ  ในรายงานการประชุมมีข้อผิดพลาดอยู่นะค่ะ หน้า 16  บรรทัดที่ 25 ที่บอกว่า 
ยอด MOR - 2.5% ต่อปี ขอแก้ไขเป็น ยอด MOR - 2% ต่อปี และ บรรทัดที่ 32   
เรากู้มาก 40 ล้าน ขอแก้ไขเป็น เรากู้มา 40 ล้าน และ หน้า 17 นะคะ บรรทัดที่ 22                   
สต๊อก 129 ล้าน ขอแก้ไขเป็น  192 ล้าน เหตุผลที่ขอแก้ไขคือ ความจริงสถาน                   
ธนานุบาลได้ดําเนินการขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะ แล้ว
ปรากฎว่าตรวจเจอแล้วข้อความเกิดการผิดพลาด กลัวว่าหากไปถึงสํานักงาน กสท. 
แล้วเราจะมีปัญหาในการกู้เงิน เพราะว่ายอดข้อมูลกับสถิติของสถานธนานุบาล และ
รายงานการประชุมสภาฯ ไม่สอดคล้องกัน ก็เลยขออนุญาตแก้ไขค่ะ เพื่อจะได้ไม่ต้อง
โดนท้วงติงในภายหลังนะคะ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

พิมพ์ผิดใช่หรือไม่คะ 

นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ                          
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

ใช่ค่ะ  พิมพ์ผิดค่ะ ขออนุญาตแก้ไขนะคะ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือค่ะ ของสถานธนานุบาลนะคะ
(สมาชิกยกมือ 14 เสียง) 14 เสียง ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข
นะคะ                      

 

นายสูไฮมี  มะรอดิง              
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ ผมอยากจะทราบว่า รายการที่ผู้จัดการขอแก้ไขเม่ือสักครู่ 
เป็นของสมัยที่ 2 ไม่ใช่สมัยที่ 3 ใช่หรือไม่ครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ครั้งที่ผ่านมานะคะ  เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองนะคะ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ
ที่  3  นะคะ 

            ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม    

- ไม่มีนะคะ 

              ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 4  นะคะ 
            ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จ
แล้ว 
                4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
   -  ไม่มีนะคะ  
                 4.2  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
                     - ไม่มีนะคะ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะคะ 
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           ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 
52004/2755  ลงวันที่ 5 กันยายน 2561) 
          เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับระเบียบ 
วาระท่ี 5 ถึงระเบียบวาระท่ี 8 ขออนุญาตให้รองอุดม เป็นผู้นําเสนอญัตติ ครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล              
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

          เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านเลขท่ี 56/15 – 56/18 ถนนละม้ายอุทิศ จํานวน 1 ชุด 2. แบบประมาณราคา 
จํานวน 1 ชุด 
  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล รวมโอนลด 1 รายการ 
และโอนเพ่ิม 1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนงบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
งบประมาณอนุมัติจํานวน 2,876,820 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือ
จ่าย 1,079,200 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 850,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
           เนือ่งจากไดต้ั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนกังานตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการโอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเลขท่ี 
56/15 – 56/18   ถนนละม้ายอุทิศ จํานวน 850,000 บาท  
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล กว้าง 0.60 เมตร ความยาวสอง
ข้างรวม 134 เมตร และถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.50 เมตร ยาว 67 เมตร 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 53(1) และมาตรา 53(5) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง
นราธิวาส หน้าที่ 142 ลําดับที่ 39 
   - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 850,000 บาท (สํานักการช่าง)  

เหตุผลโอนเพิ่ม 
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  เนื่องจากถนนซอยบ้านเลขที่ 56/15 – 56/18 ถนนละม้ายอุทิศ ถนนสาย
ดังกล่าวยังขาด  รางระบายน้ํา เมื่อฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง 
จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. เพ่ือแก้ไขและ 
 
ปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังและให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ   เชิญคุณดิเรก   ค่ะ 

นายดิเรก  ยา                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา เรื่องญัตติขออนุมติโอนเงิน
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ครับท่านประธาน 
งบประมาณท่ีอนุมัติ  2,876,820 บาท   ผมตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่เรา ตั้งสอง
ล้านกว่า ที่เหลือหนึ่งล้านกว่า คือเราใช้ไปหนึ่งล้านเศษ ๆ นะครับ การตั้งงบประมาณ
อย่างนี้ เงินเหลือใช้มันมากนะครับ และผมไม่รู้รายละเอียดว่าพนักงานที่เราขาดมีก่ี
ตําแหน่ง และตําแหน่งอะไรบ้างครับ คือในตัวเงินเหลือเยอะนะครับ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยอธิบายนะครับ  

นางสมพร     แป้นคง      
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ  

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะ
ครับ สําหรับข้อซักถามที่ท่านสมาชิกได้ซักถามเกี่ยวกับอัตรากําลัง เพื่อความชัดเจนจะ
ให้ทางผอ.สํานักการช่าง เป็นผู้ตอบคําถามให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับ  

นายสมิต    เสริมนิภารัตน์ 
รก.ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมิต                
เสริมนิภารัตน์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการช่าง ขอกราบเรียนดังนี้ครับ 
ในส่วนเหตุผลที่ท่านได้กรุณาถามว่า เงินเดือนพนักงานเทศบาลตั้งไว้สูงแล้วเวลาจ่าย
แล้วทําไมเหลือเยอะนะครับ เหตุผลหลักเนื่องจากว่าอัตราตําแหน่งที่จําเป็นต้องตั้งไว้
ตามระเบียบ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเข้ามาดํารงตําแหน่งนะครับ ยกตัวอย่าง 
เช่น แต่เดิมตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการช่างก็ว่างอยู่ กระผมเองก็เพ่ิงเข้ามารับ
หน้าที่ในที่นี้  นี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้เงินยังคงเหลือ หลักการมีเพียงเท่านี้ครับ  

นางสมพร  แป้นคง                  
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ คุณดิเรกเคลียร์หรือยังคะ 
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นายดิเรก  ยา                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับท่านประธาน ผมอยากจะฝากท่านผอ. ในเมื่อเงินที่เหลือ ใช้จ่ายล้านกว่านี้
ลดแปดแสนห้าหมื่นบาท ไปตั้งในรายการใหม่นี้คือ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํานี้ 
มันดีมากนะครับ เพราะว่าหลายครั้งผมสังเกตการประมาณการ เด็กของผอ.ช่าง 
บางครั้งทําให้การทํางานของเทศบาลเรามีความล่าช้า เพราะว่าการประมาณการนี้ 
บางครั้งจะประมาณการด้วยความรู้สึก ในเมื่อความรู้สึกมาดี มันจะประมาณการเกินไป 
พอความรู้สึกไม่ดีประมาณการจะต่ําลงมา ผมตั้งข้อสังเกตว่า หลายครั้งเลยนะโครงการ 
บางครั้งผู้รับเหมา 

นางสมพร  แป้นคง                  
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คุณดิเรก  ตอนนี้อยู่ในหมวดเงินเดือน 

นายดิเรก  ยา                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ แต่เชื่อมอยู่กับโครงการนะครับ โครงการค.ส.ล นะครับ ท่านประธาน 

นางสมพร    แป้นคง      
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ดิฉันว่าพูดเรื่องโอนให้จบก่อนนะคะ แต่ประเด็นที่ ผอ.อธิบายเมื่อกี้ ท่านเข้าใจ
แล้วใช่ไหมคะ ว่าเงินเดือน ผอ.สูงแล้วไม่มีผอ.คนใหม่ไม่มาแทนเลยทําให้เงินเดือนเหลือ
เยอะ  

นายดิเรก    ยา                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

แต่อยากจะถามว่าตําแหน่งในกองของท่าน มีก่ีตําแหน่ง และตําแหน่งอะไรบ้าง 
ท่านอธิบายแค่ตําแหน่ง ผอ.อย่างเดียว นะครับ  

นางสมพร  แป้นคง                     
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณอานนท์ ค่ะ  

นายอานนท์  โสตติมานนท์          
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายอานนท์ โสตติมานนท์ เขต 2 ในฐานะที่เป็น
ชาวชุมชนละม้ายอุทิศ คือโครงการก่อสร้างถนนและค.ส.ล. คูน้ํา ซอยละม้าย เราขอไป
ตั้งนานแล้วถนนสายนั้น แรกๆ นี้ผมเสนอโครงการมา ปรากฏว่าที่ดินอีกฝั่งหนึ่งเขายังไม่
บริจาค ก็เลยคาราคาซังมาหลายปี แต่นี่ปรากฏว่าเงินเหลือก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ
ครับคุณดิเรก ชาวชุมชนละม้ายได้ประโยชน์จากการคัดส่วนที่เหลือนั้นไปสร้างถนน ผม
ในฐานะคนในชุมชนละม้ายอุทิศ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่สร้างถนนให้กับชุมชน 

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ  เมื่อก้ีผมถูกพาดพิงนะครับ แต่ผมยังไม่ได้สรุป
เลยว่าโครงการนี้ยังไง แต่ผมสะท้อนโครงการมันเสียดาย เราจะมาทําในยกสุดท้ายเนี่ย 
แทนที่จะมาคิดแล้วว่าเงินที่เหลือ ตั้งแต่เราผ่านงบประมาณ เดือนสิงหาคมมาถึง
กันยายน เพ่ิงจะมาคิดมาทํา แต่ผมไม่ได้บอกว่าโครงการนี้ไม่ดี โครงการนี้ดี เงินมัน
น่าจะได้ตอนเดือนกันยา ปี 61 นี้จะปลายกันยา 62 นะครับ มันไม่ใช่นะครับ ผมก็
สนับสนุนโครงนี้มันดีมากนะครับ เพ่ือประโยชน์และความสะดวกสบายของประชาชน 
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง                  
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  ค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 
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นายโอภาส  อิสระนรากุล      
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมประท้วงท่านประธานสภาครับ เรียนประธานสภาครับ ผมนายโอภาส  
อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ เมื่อกี้ตามที่คุณดิเรก ได้สอบถามทาง
ผอ.กองช่างว่า เงินเหลืออยู่ประมาณล้านกว่าบาท ประมาณ 40 % จาก 2,800,000 
บาท นะครับ พอดีคุณดิเรกอภิปรายแล้วเชื่อมโยงไปว่าจะให้มาทําคูระบายน้ํา แต่ท่าน
ประธานท้วงติงไปก่อน คุณดิเรกก็หยุด แต่พอท่านอีกท่านหนึ่ง คุณอานนท์มาอภิปราย
เสนอ เรื่องทําคูน้ํา แต่ท่านประธานปล่อยให้อภิปรายไปตลอด ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับ 
ท่านต้องเป็นกลางให้ทั้งสองฝุาย ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าฝุายหนึ่งเบรกอีกฝุายหนึ่งไม่เบรก 
ผมขอประท้วงท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง                      
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ในฐานะท่ีดิฉันถูกพาดพิง ดิฉันไม่ได้มีฝุายนะคะ คือสมาชิก 18 คน เป็น
ฝุายนิติบัญญัติหมดนะคะ ไม่ได้มีฝุาย มี 2 ฝุาย คือฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติฝุาย
สภา แต่เมื่อกี้ท่ีดิฉันพูดคืออยากกระชับให้คุณดิเรก เพราะคุณดิเรกถามว่าเงินเหลือ
มากมาย แต่ถามว่าเคลียร์หรือยังท่ีท่าน ผอ.ชี้แจงว่าเงินนี้เป็นเงินเดือน ประเด็นที่หนึ่ง
ยังไม่เคลียร์ คุณดิเรกก็ไปพูดประเด็นที่สองว่าคูน้ํา ดิฉันอยากให้เคลียร์ประเด็นแรกก่อน
ว่าเงินที่เหลือมากมายนั้นมาจากไหน ก็แค่นั้นเอง เจตนาของดิฉัน 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ   เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับท่านประธาน ท่าน ผอ.ยังไม่ได้ตอบคําถามท่ีผมถามเพ่ิมว่า ตําแหน่งมีก่ี
ตําแหน่ง ตําแหน่งอะไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง                    
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะเชิญท่าน ผอ. ค่ะ  

นายสมิต  เสริมนิภารัตน์ 
รก.ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตนํา
เรียนชี้แจงเพ่ิมเติม เท่าที่ตรวจสอบก็จะมีตําแหน่งปลัดเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักการช่าง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม และตําแหน่งผู้อํานวยการส่วน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง และยังมีอีกหลายตําแหน่งของกองสวัสดิการ
สังคมท่ียังเป็นอัตราว่าง การตั้งงบประมาณเงินเดือน เป็นการตั้งตามอัตราที่มีอยู่ตาม
ระเบียบถึงแม้ว่าจะเป็นตําแหน่งว่างอยู่ นี่เป็นสําคัญท่ีทําให้งบประมาณคงเหลือ 
อย่างไรก็ตามในปีถัดจะพยายามปรับปรุงให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แป้นคง                    
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  ไม่มีนะคะ ดิฉันจะถามมตินะคะ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่างโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 15 เสียง) ค่ะ 
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัตินะคะ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจํา
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 
52004/2756 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561)  

เชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล                 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําซอยแยกถนน 
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ณ นคร ซอย 9  จํานวน 1 ชุด 2. แบบประมาณราคา จํานวน 1 ชุด ด้วยเทศบาล
เมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล รวมโอนลด 5 รายการ และโอนเพิ่ม 
1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 5,819,220 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย 1,714,370 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 1,300,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  
  งบประมาณอนุมัติ จํานวน 163,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 48,100 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 37,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินประจําตําแหน่งตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายมาลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  

  งบประมาณอนุมัติ จํานวน 2,363,220 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย 327,250 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 130,000 บาท  

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ระหว่างปีพนักงานจ้างตามภารกิจได้ลาออก จึงมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอ
ถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  
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  งบประมาณอนุมัติ จํานวน 137,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 23,533.33 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 10,000 บาท 
 
 
 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามกรอบ

แผนอัตรากําลัง  3 ปี ระหว่างปีพนักงานจ้างตามภารกิจได้ลาออก จึงมีเงินเหลือจ่าย
เพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน 
    ประเภทค่าเช่าบ้าน  

  งบประมาณอนุมัติ จํานวน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือ
จ่าย  39,000 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 23,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ประมาณการเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายนแล้ว จึงมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอ

ถึงสิ้นปี งบประมาณ  
หลักการโอนเพิ่ม 

          แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
          งบลงทุน ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 
          ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําซอยแยกถนน ณ นคร ซอย 
9 งบประมาณ 1,500,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด 0.60 เมตร ความยาว 
280 เมตร และก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร 

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 53(1) และมาตรา 53(5) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
(พ.ศ. 2561–2564) เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้าที่ 128 ลําดับที่ 36 
   - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,500,000 บาท (สํานักการช่าง)  

เหตุผลโอนเพิ่ม 
  เนื่องจากซอยแยกถนน ณ นคร ซอย 9 ถนนสายดังกล่าวยังขาดรางระบายน้ํา 
เมื่อฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมถนน   ค.ส.ล. เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังและให้
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
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งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก   ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับท่านประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ใน
เรื่องนี้ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หลังการโอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร เงินเดือนฝุายประจํา ส่วนของกองคลัง งบประมาณก็เหลือ 
1,714,370 บาท ผมอยากจะสะท้อนว่างบที่เราเก็บเกี่ยวเงินเหลือใช้เป็นสิ่งที่ดี ที่เรา
มาคิดเพ่ือจะมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาโครงการที่เราไม่ได้ทําอยู่ ผมว่าดีนะครับที่ผู้บริหาร
ในชุดนี้ แทนที่งบประมาณนี้จะตกเป็นเงินสะสม เป็นเงินที่เหลือใช้แล้วมาใช้ในปีนี้เลย 
แต่อยากจะทราบว่าในเรื่องนี้ อัตราเจ้าหน้าที่ขาดหรือตําแหน่งที่ขาดเป็นยังไง เพราะ
จํานวนแต่ละกองที่ขาดไปจะทําให้เทศบาลเราเสียหาย เพราะขาดบุคลากรที่เข้ามา
ทํางานให้เกิดประโยชน์ ผมอยากจะให้อธิบายในส่วนนี้ ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์   ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เหตุผลจะ
คล้ายกับผอ.สํานักการช่างได้ชี้แจงให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับ เพราะว่าอัตรากําลังสามปี 
เราต้องตั้งให้เต็มไว้ก่อน ภายในปีไม่ได้มีการโอนย้ายมา ก็จะตกเป็นเงินเหลือจ่าย ถ้าไม่
เอามาใช้ก็จะกลายเป็นเงินสะสม แล้วมาตั้งเป็นรายการใหม่ ขออํานาจจากสภาเพ่ือไป
ตั้งเป็นโครงการ อยู่ในแผนจะสามารถมาดําเนินการทําเป็นโครงการเพื่อให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้ ต้องผ่านสภา แต่ตําแหน่งจริง ๆ ก็น่าจะหลากหลาย ต้องให้งานบุคลากร
เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบ ขออนุญาตให้ท่าน ผอ.คลังชี้แจงให้ทราบนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณดิเรก 

นายดิเรก  ยา  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธาน ที่จริงผมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกผมอยากจะให้สมาชิกบาง
ท่านที่เข้ามายังไม่รู้ปูรู้ปลา ผมอยากจะให้ได้รู้ปูรู้ปลาด้วยนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่าน ผอ.กองคลัง ค่ะ 

นางปัทมา  เมฆารัฐ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ค่ะ เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกที่อยากจะทราบข้อมูลในเรื่องบุคลากร กอง
คลังขาดบุคลากรมากที่สุด โดยเฉพาะเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ที่จะมีการเบิกจ่ายเงิน แต่ทาง
เรายังขาด 3 ฝุาย  ฝุายบริหารการคลัง ฝุายแผนที่ภาษี หัวหน้าฝุายจัดเก็บรายได้ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ตําแหน่ง นี้ในเรื่องของเงินเดือน ในส่วนของเงิน
ประจําตําแหน่งก็จะมีผล เนื่องจากว่าหัวหน้าฝุายปัจจุบันจะมีเงินประจําตําแหน่งอยู่ 
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ฉะนั้น 3 ตําแหน่งนี้ก็จะต้องมีเงินเหลือ ในส่วนของเงินประจําตําแหน่ง ในเรื่องของ
บุคลากรทางด้านเงินตอบแทนก็เช่นเดียวกัน เราก็มีบุคลากรที่ขาด ในส่วนของพนักงาน
จ้าง กองคลังจะมีเกษียณ 2 ราย ลาออก 1 ตําแหน่ง ซึ่งในอนาคตจะไม่มีการบรรจุแล้ว 
ต้องรับเป็นพนักงานจ้างโครงการ ในเรื่องของศักยภาพต่างกัน ท้ายสุดในเรื่องของการ
โอนลด ในเรื่องของค่าเช่าบ้านซึ่งค่าเช่าบ้านมีอยู่ 2 อัตรา แต่เราเบิกจริง 1 อัตรา และ
อีก 1 อัตราก็ไม่ได้เบิกนะคะ ซึ่งจริง ๆ ก็มีอัตราอยู่  ในเมื่อสิทธิที่จะเบิกมันผิดในเรื่อง
ระเบียบเราก็จะไม่ให้เบิก แต่ในลักษณะของการตั้งนั้นเราจําเป็นต้องตั้ง เพราะเขามี
สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้าน 5 รายการนี้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบนะคะ ขอบคุณค่ะ  

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เพื่อเป็นความรู้นะคะ ท่าน ผอ.ทําไมเราถึงขาดบุคลากรเยอะ  

นางปัทมา  เมฆารัฐ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ค่ะ สุดท้ายก็ต้องไปสอบบรรจุที่กรุงเทพฯ ได้บรรจุที่สายบุรี เมื่อวันที่           
1 สิงหาคม 2561 ส่วนอีก 2 ตําแหน่งนั้น 3 ปีแล้ว ไม่มีใครที่อยากจะมาท่ีนี่ เงินเดือน
ก็สูงด้วย หัวหน้าฝุายบริหารการคลังเดิมมาจากหัวหน้ารายได้ ขอย้ายมาอยู่บริหารการ
คลัง ทางโน้นก็จะว่างอยู่ แผนที่ภาษีก็ว่าง ตอนนี้ผอ.คลังคนเดียวทั้ง 3 ฝุายเลย ค่ะ  

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เข้าใจนะคะที่ประชุม เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมตินะ 
คะ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่างโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 
15 เสียง) ค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัตินะคะ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 
52004/2757 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561)  

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนโคกเคียน 
จํานวน 1 ชุด 2. แบบประมาณราคา จํานวน 1 ชุด  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส          
โดยมีหลักการและเหตุผล รวมโอนลด 4 รายการ และโอนเพิ่ม 1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 64,697,220 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย 11,828,001 .22 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 4,535,210 
บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน
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อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 

 
  

หลักการโอนลด 
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 5,996,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย 995,758 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 34,790 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
3. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
    งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

  โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) 
งบประมาณอนุมัติ 1,045,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

เหตุผลโอนลด 
  เทศบาลได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 799,000 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 
240,000 บาท 

    หลักการโอนลด 
4. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
    งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

  โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส งบประมาณอนุมัติ 
2,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เหตุผลโอนลด 
  เทศบาลได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 1,826,675.70 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 
670,000 บาท 

    หลักการโอนเพิ่ม 
          แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
          งบลงทุน ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  
          ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนโคกเคียน งบประมาณ 
5,480,000 บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
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13,000 ตารางเมตร 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ 2552 มาตรา 50(2) และมาตรา 53(5) 
 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564) เทศบาล

เมืองนราธิวาส หน้าที่ 151 ลําดับที่ 67 
   - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 34,790 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 
5,445,210 บาท (สํานักการช่าง) 

เหตุผลโอนเพิ่ม 
  เนื่องจากปัจจุบันถนนโคกเคียนซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน สภาพผิวจราจรจึง

ชํารุดเสียหาย แตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางสัญจร หากปล่อยทิ้งไว้    จะทําให้ถนนโคกเคียนเกิดความเสียหายเพิ่มมาก
ขึ้น จนยุ่งยากต่อการปรับปรุงแก้ไข จึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุงโดยปูทับผิวจราจร
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพื่อให้สภาพทางสมบูรณ์ดีข้ึน ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้
โดยสะดวก ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานทนทานนานขึ้น 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณฏอฮาค่ะ  

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ ระเบียบวาระท่ี 7 เป็น
เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไป
ตั้งเป็นรายการใหม่ ท่านประธานครับ ทางผู้บริหารได้รวมโอนลด 4  รายการ โอนเพิ่ม
อีก 1 รายการ รวมโอนลดทั้งหมด 5,480,000 บาท ซึ่งเอาไปปรับปรุงถนนโคกเคียน 
ท่านประธานครับ ผมอยากทราบว่า ถนนโคกเคียน อยู่ตรงห้าแยกปั๊มน้ํามันคาลเท็กซ์ 
ไปถึงเลยโรงเรียนเทศบาล 6 ใช่ไหมครับ ข้อ 2 จะถามว่าเราจะสร้างตรงนั้นเพราะใน
โครงการเราจะสร้างแค่ 13,000 ตารางเมตร ผมอยากจะทราบว่าเราจะสร้างตรงไหน
ถึงตรงไหนครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ   

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สําหรับ
ระยะทางทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสํารวจมาเป็นที่แน่นอนแล้ว ครับ ขออนุญาตให้ ผอ.
สํานักการช่างเป็นผู้อธิบาย นะครับ 
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นายสมิต  เสริมนิภารัตน์ 
รก.ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก ผมนายสมิต เสริมนิภารัตน์ 
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการช่าง ตามท่ีท่านได้ถามกรุณาถาม โครงการ
ปรับปรุงเริ่มจากห้าแยกปั๊มน้ํามันคาลเท๊กซ์ ไปจนถึงสุดเขตเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 

 

นางสมพร  แป้นคง  
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณฏอฮา ค่ะ  

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์          
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธาน ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ ถ้าเริ่มจากห้าแยกคาลเท๊กซ์ถึง
สิ้นสุดเขตเทศบาล ผมก็เห็นด้วยนะครับ เพราะตรงนั้นเป็นทางเสด็จของในหลวงมาทุก
ปี นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง  
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก ค่ะ  

นายดิเรก   ยา                  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่อง
ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ หลักการโอนลดแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้าง ท่านประธานครับ งบประมาณอนุมัติ
จํานวน 64,697,220 บาท ขณะนี้มีเงินเหลือใช้ 11,008,001.22 บาท ท่าน
ประธานครับ เงินนี้เหลือจํานวนมากเลยนะครับ เรามาทําโครงการได้ 4 โครงการเลย
นะครับ นี้คือการให้การพัฒนากับประชาชนและมีวิสัยทัศน์ที่ดี แต่ท่ีผมอยากถามว่าเงิน
ส่วนนี้มันต้องเป็นบุคลากร หรือว่าข้าราชการ หรือลูกจ้างในส่วนของ 11 ล้าน 
อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาอธิบายพอสังเขปนะครับ อยากให้อธิบาย
ประเด็นสําคัญๆ เพื่อจะมาแก้ปัญหาของกองศึกษา บุคลากรที่เหลือตําแหน่งที่สําคัญ 
เพ่ือที่จะไม่ให้กระทบการทํางานของการศึกษา ครับ ขอบคุณมาก 

นางสมพร  แป้นคง           
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ให้ท่านผู้บริหารตอบของคุณดิเรก ก่อนนะคะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สํานักการศึกษาเป็น
สํานักใหญ่ จะคล้ายกับทุกท่ีนะครับ ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ยังไม่ม่ีใครโอนย้ายมา 
อยากจะให้ ผอ.สํานักการศึกษาได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบในรายละเอียดอีกครั้ง ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายธานินทร์  คงนวล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

เรียนคณะท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม   
นายธานินทร์  คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ตามที่ท่านสมาชิกได้เรียนถาม
ประเด็นของเงินโอนลด ซึ่งเป็นเงินเดือนของค่าจ้างประจํา เป็นอัตราที่เราตั้งตามกรอบ 
อัตรากําลังสามปีนะครับ ตามแผนนั้นต้องตั้งเงินเดือนตามกรอบด้วยเพื่อรองรับ 
เนื่องจากว่าโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน  จะมีอัตราว่างอยู่ 37 ตําแหน่ง นะครับ  
เป็นครูปฏิบัติการสอนและผู้อํานวยการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 รองผอ.ว่าง 1 
ตําแหน่ง โรงเรียนเทศบาล 2 ว่าง 1 ตําแหน่ง  โรงเรียนเทศบาล 2 รองผอ. 1 
ตําแหน่ง โรงเรียนเทศบาล 3 ผอ.และรองผอ.ว่าง 1 ตําแหน่ง โรงเรียนเทศบาล 4 ว่าง 
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1 ตําแหน่ง โรงเรียนเทศบาล 5 ผอ. ว่าง 1 ตําแหน่ง ซึ่งตรงนี้รวมถึงตําแหน่งของครู
ด้วยนะครับ รวมเป็น 37 ตําแหน่ง การตั้งเงินเดือนต้องตั้งตามกรอบอัตรากําลังสามปี 
ในฐานของเงินเดือน เลยเป็นยอดเงินตามท่ีท่านเห็นเยอะพอสมควร จากการสอบ
ส่วนกลางก็ไม่มีผู้ใดที่สอบได้ ก็มีมาบรรจุ 11 ตําแหน่ง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และ 

เอกวิชาอ่ืน ๆ ก็ไม่มีผู้สอบได้ โอนย้ายก็ไม่มีผู้ใดโอนมา อาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์ที่คน
จังหวัดอ่ืนไม่กล้าลงมาด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก  ค่ะ  

นายดิเรก  ยา                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธาน ผมนายดิเรก  ยา ตามที่ผอ.สํานักการศึกษาได้อธิบาย
ก็รู้สึกว่าน่าจะทําให้กระทบองค์กรของโรงเรียน มันกระทบถึงการเรียนการสอน ในเมื่อ
มันไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียน ผลที่ได้รับมันไม่เต็มกําลัง เราผู้บริหารเราต้องหาวิธีการ 
ว่าจะหาวิธีอย่างไรให้เด็กของเราทั้ง 6 โรงนั้น คุณสมานได้บอกผมว่า ทําไมคนกําลัง
แย่งเข้าเรียนโรงเรียนของเอกชน แทนที่จะมาเรียนโรงเรียนเทศบาล เพราะอุปกรณ์ของ
เราพร้อม แต่ทําไมเราถึงขาดส่วนนี้ ส่วนนี้ได้ชี้วัดว่าเราอ่อนกระบวนการของเราคิด 
วิสัยทัศน์เรา หรือการร่วมมือที่สําคัญที่จะมาแก้ปัญหา ผมฝากเรื่องนี้ด้วย ผู้บริหารและ
สํานักการศึกษาต้องหาวิธีการว่าจะต้องทําอย่างไร ให้ประชาชนต้องยอมรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 6 โรง ว่างบประมาณของเราเพียงพอที่จะพัฒนาศักยภาพให้เด็กได้เก่ง 
ฉลาด แต่กลับกันเราละเลย ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณสมานค่ะ  

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมาน รานิง ดู 3 ญัตติแล้วก็ตอนนั้นก็
ยังงงอยู่ว่าทําไมเงินเดือนของบุคลากรต่างๆ นั้นเหลือเยอะ ทําไมต้องตั้งเยอะ จัดสรร
อย่างไรว่าตําแหนงมีก่ีตําแหน่ง แต่พอด้านผู้บริหารได้อธิบายแล้วทําให้ผมได้ทราบว่า
การจัดสรรเราต้องรอ ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ ผมขอความรู้อีกนิดหนึ่งครับ เรื่อง
ถนนแอทฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโคกเคียน วันนี้ขอความรู้ด้าน facter f ประเภทงาน
ทางอยู่ที่ประมาณ 1.4019  อยากทราบว่าอยู่ในระดับไหนครับ พอดีหาในตาราง    
ไม่เจอ  

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ต้องขออนุญาต
ให้ผอ.สํานักการช่าง เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบในเรื่องของหลักการคํานวณ นะครับ 

นายสมิต เสริมนิภารัตน์            
รก.ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
ผมกราบเรียนที่ท่านขอให้อธิบายเมื่อสักครู่นะครับ ในเรื่องของ facter f วิธีการคิดเราดู
จากประเภทของงานก่อน ถนนแอทฟัลท์ติกคอนกรีตกนี้อยู่ในประเภทงานทาง เราจะ
เปิดดูตารางค่า facter f ที่จัดทําโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งดูจากระดับราคาต้นทุน นะครับ 
ซึ่งระดับราคาต้นทุนจะปรากฏอยู่ในเอกสารประมาณราคาแผ่นที่ 2 วงเงินอยู่ที่
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ประมาณ 3,727,478 บาท นําตัวเลขนี้ไปดูตารางของกรมบัญชีกลาง เราจะได้ค่า  
facter f ของงานทางประเภทงานฝนชุกนะครับ ค่า 1.4019 หรือประมาณ 40 % 
ของราคาต้นทุนนะครับ เมื่อคูณกันก็จะได้เป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ครับผม  นี่คือ 

 

ที่มาที่ไปของการคํานวณ facter f ตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง กําหนดโดย
กรมบัญชีกลาง ครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิก ค่ะ  มีท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ  ไม่มีนะคะ ดิฉันจะถามมติ
นะคะ  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่างโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 
15 เสียง) ค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัตินะคะ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8  

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 
52004/2758 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561) 

เชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติค่ะ  

นายอุดม   เด่นสันติกุล            
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างโครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนโสภาพิสัย
จํานวน 1 ชุด 2. แบบประมาณราคา จํานวน 1 ชุด ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
โดยมีหลักการและเหตุผล รวมโอนลด 22 รายการ และโอนเพิ่ม 1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
  งบประมาณอนุมัติ 2,876,820 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือ
จ่าย  229,200 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 50,000 บาท  

เหตุผลโอนลด 
   เนื่องจากตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผนอัตรากําลัง 

3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใดโอนย้ายขอลงใน
ตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  
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  งบประมาณอนุมัติ 111,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย 
65,030 บาท  จึงขอโอนลดจํานวน 60,000 บาท 
 
 
 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าวและมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  
  งบประมาณอนุมัติจํานวน  103,200 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย.86,700 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 85,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินประจําตําแหน่งตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

  งบประมาณอนุมัติ จํานวน 983,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 98,230.32 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 16,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
   เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ระหว่างปีพนักงานจ้างทั่วไปได้ลาออก จึงมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึง         
สิ้นปีงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
    งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน 
    ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

  งบประมาณอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 11,600 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 10,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
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  เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  
หลักการโอนลด 

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
    งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ 
    ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  

  งบประมาณอนุมัติ จํานวน 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย  1,000 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 1,000 บาท  

เหตุผลโอนลด 
     เนื่องจากไม่มีการเบิกจ่าย 

หลักการโอนลด 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
    งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกลุ่มสตรี งบประมาณอนุมัติ 
600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย 39,290 บาท จึงขอโอน
ลดจํานวน 34,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากขณะนี้ได้ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

หลักการโอนลด 
8. แผนงานบริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง 
    งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
    ประเภทลูกจ้างประจํา  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 1,184,460 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย 140,224 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 50,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
9. แผนงานบริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง 
    งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน 
    ประเภทค่าเช่าบ้าน  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 16,000 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 12,000 บาท 

 เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

  หลักการโอนลด 
10. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
      งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
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      ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
  งบประมาณอนุมัติจํานวน 5,996,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี

เงินเหลือจ่าย 960,968 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 65,210 บาท 
 
 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 

      หลักการโอนลด 
11. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
      งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
      ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 51,460 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 35,030 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 35,000 บาท 

     เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ   

    หลักการโอนลด 
12. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
      งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
      ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 777,540 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 425,630 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 280,000 บาท  

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
13. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
      งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค 
      ประเภทค่าไฟฟูา  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 30,000 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 30,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากนําค่าไฟฟูาในงานสวนสาธารณะไปเบิกจ่ายรวมกับงานอื่นในแผนงาน

เดียวกัน และไม่มีการเบิกจ่าย  
หลักการโอนลด 

14. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
      งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
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      ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
  งบประมาณอนุมัติจํานวน 2,332,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้               

มีเงินเหลือจ่าย 353,950 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 202,000 บาท 
 
 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
15. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
      งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
      ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 1,702,620 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้                  
มีเงินเหลือจ่าย 662,890 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 250,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
16. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
      งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
      ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 420,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 154,916.67 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 70,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินประจําตําแหน่งตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
17. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา   
      งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน 
      ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 455,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 198,156.75 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 30,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
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  เนื่องจากตั้งงบประมาณตามประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า                  
เล่าเรียนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

       หลักการโอนลด 
18. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
      ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 2,465,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย 830,470 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 400,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
19. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
      งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
      ประเภทเงินเดือนพนักงาน   

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 5,895,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย 690,920 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 256,810 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
20. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
      งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน 
      ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

  งบประมาณอนุมัติจํานวน 128,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 117,700 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 90,000 บาท  

เหตุผลโอนลด 
   เนื่องจากตั้งงบประมาณตามประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า

เรียนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 
หลักการโอนลด 

21. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
      งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย 
      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   

  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 
งบประมาณอนุมัติจํานวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย 
50,000 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 50,000 บาท  
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เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง           

ได้ดําเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 
2560 การประชุมประชาคมระดับชุมชน และระดับเมือง สามารถดําเนินการได้ระดับ
ใดระดับหนึ่งหรือทั้งสองระดับแล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมของบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เทศบาลจึงมีการจัดประชุมระดับเมืองเพียงระดับเดียว                 
ซึ่งได้เบิกจ่ายจากโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาแล้วและได้ถูกยกเลิกโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชน 

หลักการโอนลด 
22. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
      งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ 
      ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
  งบประมาณอนุมัติจํานวน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 13,662.50 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 980 บาท 

 เหตุผลโอนลด 
           เนือ่งจากไดป้ระมาณการค่าใช้จา่ยแล้วมีเพียงพอถึงสิน้ปงีบประมาณ  

หลักการโอนเพิ่ม 
    แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
    งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนโสภาพิสัย งบประมาณ 
2,078,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 53(1) และมาตรา 53(5) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
(พ.ศ. 2561–2564) เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2 
    - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,078,000 บาท (สํานักการช่าง)  

เหตุผลโอนเพิ่ม 
  เนื่องจากถนนโสภาพิสัยมีความกว้างถนนไม่เท่ากันบางช่วงถนนมีความคับแคบ 
และทางเท้าไม่ได้ระดับ มีขนาดกว้างของถนนไม่เท่ากันปลายทางเป็นคอขวด (ช่วง
ระหว่างสี่แยกซอยด่านภาษี) เป็นอุปสรรคต่อการจราจร จึงมีความจําเป็นต้องขยายผิว
จราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนโสภาพิสัย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
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งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล      
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามท่ีท่านจะไปปรับปรุงผิวจราจรทางเท้า 
ขอฝากเรียนถามว่า โครงการถนนโสภาพิสัยมีปัญหาฟูองร้องกันมาหลายปีแล้ว                   
สรุปแล้วไปถึงไหนแล้วครับ ช่วยชี้แจงด้วยครับเพราะหลายปีแล้ว เพราะเราจะไป
เริ่มทําใหม่ ส่วนที่คาราคาซังของเก่าไปถึงไหนแล้ว ช่วยชี้แจงด้วยครับ เพื่อที่จะไม่ให้
กระทบกันนะครับ ถนนโสภาพิสัยมีปัญหากันมานานแล้ว ตั้งแต่นายก 2 สมัยแล้วครับ 
และมีการฟูองร้องกัน ปัญหานี้ช่วงด่านภาษีไปจนถึงโรงแรมตันหยง ช่วงถนนนั้นแคบ
จะขยายไปถึงที่จะทําใหม่ ขยายได้กว้างประมาณเท่าไหร่ครับ เพราะตรงนั้นที่หน้า
สมาคมจีนมันคับแคบมาก และขยับทางเท้าไปได้ในระดับไหนนะครับ ใช้เงินไป
ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ผมดูแล้วน่าจะไม่พอนะครับ เพราะเป็นการปรับปรุงตั้งแต่              
สี่แยกด่านภาษีไปจนถึงสี่แยกไฟแดงท่ีถนนไปทางโคกเคียนนะครับ ผมอยากจะทราบ
และให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงเรื่องคดีเก่าด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านนายก ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับข้อซักถามที่ท่านสมาชิก มีเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับถนนโสภาพิสัย และ
เรื่องของพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างมีพ้ืนที่ขนาดเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของเรื่องกฎหมายให้ทาง
นิติกรเป็นผู้ชี้แจงในทราบนะครับ จะได้สรุปให้ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วครับ 

นางกานต์นุพร  พลรักษ์เขตต์      
นิติกรช านาญการพิเศษ 

กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่ประชุมค่ะ เรื่องเก่ียวกับถนนโสภาพิสัย 
ตามท่ีบริษัทได้ดําเนินการฟูองร้องเรียกค่างาน คดีได้จบเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ทางเทศบาลได้
ดําเนินการจ่าย ต่อรองราคากัน ในส่วนที่จบไป ทางบริษัทก็ได้ยินยอมลดค่างานเหลือ
หนึ่งแสนบาท ตอนนี้เรื่องเก่ียวกับคดีได้จบเสร็จสิ้นแล้ว เรื่องจะทําการก่อสร้างใหม่ 
เพราะระยะเวลานานเกินกว่าที่จะอยู่ในระหว่างที่จะประกันแล้ว คงจะดําเนินการที่จะ
ก่อสร้างใหม่ได้ค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ สําหรับเรื่องของกฎหมายก็คงจะตอบได้เคลียร์นะครับ ในเรื่องของ
แนวทางแนวเขตท่ีจะดําเนินการรูปแบบอย่างไร ก็ขอให้ผอ.สํานักการช่างได้เป็นผู้ชี้แจง
นะครับ ขออนุญาตเชิญครับ 

นายสมิต เสริมนิภารัตน์            กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรง
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รก.ผู้อ านวยการส านักการช่าง เกียรติทุกท่านครับ ผมนายสมิต  เสริมนิภารัตน์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักการช่าง ขออนุญาตตอบคําถามของท่านสมาชิกที่ได้สอบถาม เรื่องของการ
ปรับปรุงถนนโสภาพิสัยนะครับ ในลักษณะงานของโครงการนี้นะครับ สาเหตุ               
สืบเนื่องจากสภาพของถนนเดิมมีความคับแคบ ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 7 เมตรถึง 
13 เมตร ตลอดทั้งสาย และมีปัญหาในเรื่องของรถยนต์มาจอดทําให้การสัญจรไม่
สะดวก ประกอบกับลักษณะของงานทางเท้าสูงต่ําไม่เท่ากัน ไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม 
เมื่อการปรับปรุงจะทําการขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นจากเดิม โดยเลื่อนเข้าไปหาทาง
เท้าท้ังสองข้าง เพื่อให้ได้ความกว้างให้ได้เฉลี่ยที่ประมาณ 8- 13 เมตร เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นทางนี้ ซึ่งเป็นสายทางท่ีอยู่ใจกลางเมือง
นราธิวาสครับ ไม่ทราบได้ตอบตรงคําถามของท่านหรือไม่นะครับ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณฏอฮาค่ะ  

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์          
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภา เขต 1 
ท่านประธานครับ ญัตติระเบียบวาระที่ 8 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งหมดท่ีท่านผู้บริหาร
ขอโอนลดทั้งหมด เป็น 22 รายการ เพิ่มอีก 1 รายการคืองานปรับปรุงถนนโสภาพิสัย
นะครับ ท่านประธานครับ ขอให้ท่านประธานเปิดในหน้าที่ 7 และให้สมาชิกทุกท่าน
เปิด หน้าที่ 7 ครับ หลักการโอนลด ข้อ 22 นะครับ เอกสารในมือผมกับเอกสารในมือ
ของท่านไม่ทราบว่าตรงกันหรือไม่นะครับ  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ
อนุมัติ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย 13,662.50 บาท จึง
ขอโอนลด จํานวน 80 บาท ของผมนะครับ  ไม่ทราบว่าจํานวนขอโอนลดนี้ลดไป
เท่าไหร่ครับ ขอถามตรงนี้ก่อนและผมจะมีถามต่อไปครับ  

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ของดิฉัน 980 ค่ะ  

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์          
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

แสดงว่าเอกสารผมไม่ชัดนะครับ ตกลงว่าเป็น 980 นะครับ ท่านประธานครับ
ในเมื่อ 980 ผมยังไม่รวมแต่คงจะรวมถึงการโอนลดรวมทั้งหมด 2,078,000 บาท 
นะครับในการที่จะทําโครงการผิวจราจรและปรับปรุงเส้นทางถนนโสภาพิสัย ท่าน
ประธานครับ ผมขอท่านประธานว่าถนนโสภาพิสัยเส้นนี้มันมีปัญหาคาราคาซังกับ
บริษัท ตามที่ท่านนิติกรได้ชี้แจงเมื่อกี้นะครับ แต่ผมเคยอภิปรายหลายครั้งนะครับว่า
ตรงนั้นอยากจะให้สร้างใหม่ เพราะตรงนั้นติดกับสมาคมจีนนะครับ เวลามีงานศพผมว่า
จะไม่สะดวก ดีใจด้วยนะครับท่านนายกท่ีได้โอนเงินทั้งหมดมา แต่ผมขอเสนอแนะนิด
หนึ่งนะครับ ว่าผมดูแล้วเป็นงานปรับปรุงถนนทางเท้าอย่างเดียว ผมนําเสนอว่าให้ทํา
ท่อระบายน้ําให้ได้ระดับด้วยครับ เพราะตรงนั้นทางห้าแยกคาลเท๊กซ์ เวลาฝนตกน้ํา
ท่วม น้ําจากถนนกําปงปายงจะไหลผ่านไปที่ด่านภาษีแล้วลงแม่น้ํา ดูจากตรงนั้นท่อน้ํา
ไม่ได้ระดับครับ อยากจะรบกวนท่านนายกถ้ามีเงินมาเพ่ิม ก็อยากจะให้ทําท่อให้มันได้
ระดับเพ่ือน้ําจะได้ไหลสะดวกนะครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสริมของคุณฏอฮา 
ตัวเลขแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบประมาณอนุมัติ
จํานวน 15,000 บาท แล้วตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้คงเหลือ 13,662.50 บาท 
ตัวเลขนี้ถูกต้องนะครับ ผมกลัวว่ามันจะไม่ถูกต้อง กลัวมันจะคลาดเคลื่อนนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีดิฉันจะถามมตินะคะ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
สํานักการช่างโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 15 เสียง) ค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ
อนุมัตินะคะ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9  

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 
52006/2804 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561)  

เชิญท่านนายกค่ะ  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 9 - 13 ขออนุญาตท่านประธานให้รองนิยิ เป็นผู้เสนอ
ญัตติครับ  

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านรองนิยิค่ะ 

นายนิยิ  นิเลาะ                       
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Printer Multifunction แบบฉีดหมึก  
จํานวน ๑ เครื่อง   ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส                  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน   ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุการศึกษา 
           งบประมาณอนมัุติจาํนวน ๑,๔๐๖,๔๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๒๙๐,๔๘๐ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน ๗,๙๐๐ บาท  

เหตุผลโอนลด 
        เนือ่งจากในงวดป ี๒๕๖๑ การดําเนินการจัดซื้อวัสดุประเภทดังกล่าว ได้
ดําเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาและสถานศึกษามีวัสดุเพียงพอต่อ
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การจัดการเรียนการสอน ทําให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้  
หลักการโอนเพิ่ม 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน ๑ 
เครื่อง  จํานวนเงิน ๗,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer 
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)    จํานวน ๑ เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax 

ภายในเครื่อง 
เดียวกัน                - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)                    

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi หรือ ๑๒๐๐x
๔,๘๐๐ dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า ๓๔ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
๑๕ ภาพต่อนาที ( ipm ) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า๒๗ หน้าต่อนาที(ppm)หรือ ๑๐ ภาพ
ต่อนาที (ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ( ขาวดํา-สี ) ได้ 
- มีความสะเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto Document Feed ) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์  

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๓๑) กิจการอื่น
ใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า ๘๓ ลําดับที่  ๔ 

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( สํานักการศึกษา ) 
เหตุผลโอนเพิ่ม 

 สํานักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน  
ภารกิจงานแต่ละภารกิจต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ ปฏิบัติงานด้านเอกสารและการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ประกอบกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานปัจจุบันมีไม่เพียงพอ
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ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเครื่องพิมพ์สําหรับพิมพ์เอกสารรายงานการ
ดําเนินงานบางประเภทต้องเป็นภาพที่มีสีสัน จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ระเบียบ 
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตนิะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 1 5 เสียง)  15 
เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 10 

              ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา 
(ที่ นธ 52006/2805 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญตัติ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างโครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างลานกีฬาเปตองและบาสเกตบอล
บริเวณด้านหลังสนามกีฬา ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส ขอเสนอญัตติขอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบดําเนินงาน   ค่าวัสดุ 
   ประเภท วัสดุการศึกษา   

งบประมาณอนุมัติจํานวน ๑,๔๐๖,๔๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขณะนี้งบประมาณ คงเหลือ ๒๘๒,๕๘๐ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  

เหตุผลโอนลด 
          เนือ่งจากในงวดป ี๒๕๖๑ การดําเนินการจัดซื้อวัสดุประเภทดังกล่าว ได้
ดําเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาและสถานศึกษามีวัสดุเพียงพอต่อ
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การจัดการเรียนการสอน ทําให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้  
๒. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
   งบดําเนินการ ค่าสาธารณูปโภค 
   ประเภท ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล  

งบประมาณอนุมัติจํานวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากขณะนี้อาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ศูนย์อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมิได้โอนเป็นทรัพย์สินของเทศบาล จึงทําให้ค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคยังไม่เกิดขึ้น ทําให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้  
๓. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
   งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค 
   ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์  

งบประมาณอนุมัติจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากขณะนี้อาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ยังไม่ได้รับการโอนจาก

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทําให้ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคยังไม่
เกิดข้ึน ทําให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้  

หลักการโอนเพิ่ม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างลานกีฬาเปตองและบาสเกตบอล บริเวณ
ด้านหลังสนามกีฬา  จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างลานกีฬาเปตองและบาสเกตบอล 
บริเวณด้านหลังสนามกีฬา รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด  

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๔) การ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เทศบาลเมือง
นราธิวาส  หน้า ๑๙๐ 

ลําดับที่                 -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
                          -  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
                          ( สํานักการศึกษา ) 

เหตุผลโอนเพิ่ม 
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 สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นสนามกีฬาหลักของจังหวัดนราธิวาสที่ใช้
ในการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นสนามท่ีมีประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาล
มาใช้ในการออกกําลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ จํานวนมาก  ซึ่งในช่วง
เวลากลางคืนลานกีฬาเปตองและบาสเกตบอลเป็นบริเวณท่ีมีความสว่างไม่เพียงพอ ทํา
ให้ไม่สามารถใช้ในการเล่นกีฬาได้ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พ้ืนที่ลานกีฬา         
เปตองและบาสเกตบอลของสนามกีฬาเทศบาล ได้ตามความต้องการของประชาชน ลด
ปัญหาความสว่างไม่เพียงพอ และเพ่ือให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบ
สุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม จึงจําเป็นต้องติดตั้งระบบไฟฟูาบริเวณดังกล่าว   

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ จะขอถามสักนิดว่า อาคารอุทยานการเรียนรู้ของ
นราธิวาส โครงสร้างประมาณ 100 ล้าน ขณะนี้โครงสร้างตัวนั้นมอบให้เทศบาล
รับผิดชอบแล้วหรือยัง ข้อที่ 1 นะครับ ข้อที่ 2 ปรับปรุงภายใน ทราบว่าได้งบประมาณ
จาก ศอ.บต. มา 50 กว่าล้าน ขณะนี้ปรับปรุงอยู่ ได้มอบงานให้แล้วหรือยังนะครับ 2 
รายการ เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝน ในอาคารตัวนี้ผมได้เข้าไปดูแล้วมีปัญหา ไม่ใช่ผมคน
เดียวที่ดูแล้วมีปัญหา ประชาชนที่ไปสอบถามมาเป็นจํานวนมากว่าอาคารตัวนี้เป็น 
100 ล้าน มันรู้สึกว่าสีก็มีปัญหา ระบบฝาผนังก็มีปัญหา ไม่เรียบร้อย รู้สึกว่าแตกร้าวไป
บ้างนะครับ น้ําเข้าไป ผมขอเรียนประธานอย่างนี้นะครับว่าอาคารตัวนี้สร้างชั้นที่ 1 
และชั้นที่ 2 เป็นโครงสร้างแบบเป็นกระจก แล้วก็กระจกทั้งหลัง แล้วก็มีกาว เขา
เรียกว่าตัวต่อกระจกมันหมดสภาพ และมีสภาพแข็งกระด้างทําให้น้ําซึมเข้าไป รู้สึกว่า
ทั้ง 2 ชั้น เพราะฉะนั้นผมขอทราบว่าตอนนี้ทางเทศบาลรับผิดชอบแล้วทั้งหมดแล้วหรือ
ยังครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะ
ครับ สําหรับข้อซักถามของท่านสมาชิกนะครับ โครงการเฟสที่ 1 แบ่งเป็น 2 งบนะ
ครับ  งบที่ 1 ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว งบที่ 2 ก็ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ ศอ.บต. 
ยังไม่ได้โอนมาให้ทางเทศบาลนะครับ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนของเงินประกันบริษัท ซึ่งยัง
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ไม่ได้คืนให้นะครับ ก็ยังมีงานซ่อมแซม ทางคณะกรรมการของเทศบาลเราเองก็จะเช็ค
และตรวจส่งไปให้คณะกรรมการของ ศอ.บต. ได้ดูนะครับ เพ่ือที่จะแก้ไขนะครับ ตอนนี้
ก็มีหลาย ๆ จุด ที่ยังไม่เรียบร้อย มีฝูารั่วบ้าง และอะไรต่าง ๆ อีกนะครับ ก็คงต้อง
ซ่อมแซม ให้บริษัทเข้ามาซ่อมแซมนะครับ ทั้งเฟส 1 และ เฟส 2 นะครับ เฟส 2 คงไม่
มีอะไรมากนะครับ เป็นเรื่องของครุภัณฑ์มากกว่านะครับ ส่วนโครงสร้างมันจะคาบเกี่ยว
กันระหว่างเฟส 1 และเฟส 2 นะครับ ก็ทางคณะกรรมการของทั้งเทศบาลเราเอง และ
ทางโยธาฯ นะครับ และมีของทาง ศอ.บต. ก็ประชุมกันอยู่บ่อยๆนะครับ ก็คงเป็นสัก 

 

ระยะนะครับ ล่าสุดที่ผมไปคุยกับท่านเลขาฯ ก็ยังไม่สามารถท่ีจะถ่ายโอนมาได้นะครับ 
คงเป็นสักระยะนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมขอฝากนิดหนึ่งว่าที่กระจกจับ มันใช้ซิลิโคนจับ
รอยต่ออยู่ทั้งหมดเลย ตอนนี้ซิลิโคนมันหมดสภาพแล้วครับ มันแข็งแล้ว  ทําให้เวลาฝน
ตกลงมามันไหลซึมเข้าไปนะครับ ขอให้ผู้ที่ตรวจรับที่รับผิดชอบดูให้ละเอียดหน่อยครับ 
เพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วน้ําจะเข้ามา จะมีปัญหาต่อไปมากนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ ท่านสมาชิกครับเดี๋ยวผมจะรับข้อมูล แล้วแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ช่างของเรา
ที่รับผิดชอบดูแลส่วนของ TK นะครับ จะให้เขาเข้าไปสํารวจและจะได้แจ้งไปยัง 
ศอ.บต. อีกรอบหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 ครับ พอดีผมสงสัยครับเรื่องโครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างลานกีฬา   
เปตองและบาสเกตบอล  คืออยากทราบว่า ในการจัดซื้ออยู่ในหมวดไหนครับ แล้วก็
พอดีรายการนี้เป็นเหมือนกับการจัดซื้อ แต่พอเรามาดูใน ปร.5 พอเราสรุปรวมค่า
ก่อสร้างครับ คือมันขัดแย้งอยู่ว่ารวมค่าจัดซื้อหรือว่าถ้าเป็นก่อสร้างก็จะไม่ มีค่า factor 
f อยู่ ใช่หรือไม่ครับ ถ้าเป็นการจัดซื้อก็จะไม่รวมค่า  factor f ไม่บวก แต่พอสรุปยอด
งาน รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 500,940.25 บาท  คืออยากทราบว่า เป็นหมวด
ไหนครับ  ถ้าเป็นหมวดครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างนี้โอเค. อยู่ในอํานาจของสภา ข้อ 27 
แต่ถ้าไม่ใช่ก็อยู่ที่อํานาจ ข้อ 26 ของท่านผู้บริหารครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง เชิญท่านนายกค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              
นะครับ สําหรับรายละเอียดในเรื่องของการสรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น คือตรงที่รวมมา
เป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ชื่อโครงการเราคือ โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างลานกีฬา  
เปตองและบาสเกตบอลบริเวณด้านหลังสนามกีฬา เชิญท่าน ผอ.สํานักการช่างช่วย
ชี้แจงให้ทราบด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายสมิต  เสริมนิภารัตน์ 
รก.ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติครับ ที่ท่านได้กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ลานกีฬาเปตองและบาสเกตบอลบริเวณด้านหลังสนามกีฬา  ในส่วนเรื่องของประเภท
ของลักษณะงานนะครับ ในโครงการนี้เป็นลักษณะของงานก่อสร้างนะครับ ก็คือบริเวณ
สนามกีฬาดังกล่าวนั้น แสงสว่างไม่เพียงพอ ลักษณะงานก็คือไปติดตั้งระบบไฟฟูา              
แสงสว่างเพ่ิมเติมนะครับ ส่วนที่มีข้อสงสัยว่า ในเมื่อเป็นงานก่อสร้างถึงไม่มี factor f 
นะครับ ก็เรียนชี้แจงอย่างนี้ครับ ในการประมาณการราคากลางในงานก่อสร้างมันมี
รายละเอียด ในกรณีที่มันมีโครงสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก โครงหลังคาอย่างนี้นะครับ ก็จะมีลักษณะของการใช้ factor f แต่ถ้าเป็นลักษณะ
งานประเภทครุภัณฑ์ที่เราเรียกว่า ครุภัณฑ์ติดตั้ง จะให้คิดเฉพาะภาษี เนื่องจากว่า
ผู้ประกอบการจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอยู่ในนั้นแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่า ปร.5 
รายการที่ 7 จะมีค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 32,771.79 บาท จะเป็นค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
ของรายการที่ 1 และรายการท่ี 3 รวมกันครับผม ก็เป็นวิธีการประมา ณราคากลาง
ลักษณะหนึ่งของงานก่อสร้างปกติท่ัวไปครับผม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน   รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 ครับ คือผมอยากทราบว่ารายการนี้เป็นรายการจัดซื้อหรือว่ารายการ
จัดจ้างนะครับ เพราะว่าจัดซื้อตามที่ท่าน ผอ. อภิปรายเมื่อสักครู่ ก็ถูกต้องก็จะไม่บวก
ค่า  factor f คือจะบวกกําไรภาษีในราคาวัสดุในนั้นเลยนะครับ แต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือ
รายการนี้พอรายการสรุปก็เป็นงานก่อสร้าง แต่ว่าเราจัดซื้อนะครับ ผมกลัวว่าพอ
รายการโครงการนี้ผ่านสภาปฺุบ พอเราประกาศทางผู้รับจ้างทําไม่ได้เพราะว่าราคามันต่ํา 
ถ้าหากว่ามันเป็นรายการก่อสร้าง เพราะว่าไม่ได้บวกค่า  factor f แต่ถ้ารายการจัดซื้อ
คือมันอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ใช่หรือไม่ครับ เหมือนกับว่าแอร์เราซื้อมาก็คืออยู่ใน
รายการค่าครุภัณฑ์ ก็คือเราซื้อมาเราจะติดตั้งให้เขาไปเลยใช่หรือไม่ครับ ผมอยากทราบ
ว่ามันจัดซื้อหรือว่าอยู่ในสิ่งก่อสร้างนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่าน ผอ.สํานักการช่าง ค่ะ 
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นายสมิต  เสริมนิภารัตน์ 
รก.ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าเป็นงานจัดจ้างครับผม ส่วนหนึ่งจัดจ้างทําไมไม่เป็น 
factor f ก็เรียนว่ามันเป็นวิธีการคิด คือในโครงการก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในโครงการนั้นอาจจะประกอบด้วย งานที่คิดแบบ factor f 
และประกอบด้วยงานเฉพาะที่คิดเฉพาะค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมนํามารวมกัน ก็เป็นงานจ้าง
เหมาก่อสร้างได้นะครับ เพียงแต่ว่าในชื่อโครงการไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าโครงการจ้าง
เหมาติดตั้ง ขออนุญาตนําเรียนชี้แจง ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ค่ะ เคลียร์นะคะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ มีไ หมคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะ
คะ สมาชิกท่านใด อนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยก
มือ 14 เสียง)  14 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้สํานัก
การศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 11 

              ระเบียบวาระท่ี  11  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา 
(ที่ นธ 52006/2807 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างโครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติขอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน   ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุการศึกษา 

งบประมาณอนุมัติจํานวน ๑,๔๐๖,๔๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๔๖,๔๘๐ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากในงวดปี ๒๕๖๑ การดําเนินการจัดซื้อวัสดุประเภทดังกล่าว ได้

ดําเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาและสถานศึกษามีวัสดุเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน ทําให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้  

หลักการโอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 
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 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษา สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑-๓ โรงเรียนละ ๕๐ ชุด  
- ระดับประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔-๖ โรงเรียนละ ๕๑ ชุด  

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. 
๒๕๕๒ กําหนดอํานาจและหน้าที่ของเทศบาลเมือง มาตรา ๕๓ (๑) กิจการตามที่ระบุไว้
ในมาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ 

 
สาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๙) การจัดการศึกษา    

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้า ๘๒ ลําดับที่ ๑ 

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา ) 
เหตุผลโอนเพิ่ม 

 ปัจจุบันจํานวนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑-๖ มีจํานวนเพิ่มขึ้น ทําให้
จํานวนโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน มีไม่เพียงพอและบางส่วนได้ชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน   เพ่ือให้เพียงพอ
กับจํานวนนักเรียนและอํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ  

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด
อนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 15 เสียง) 15 
เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ



 
 
 

39 

ใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 12 

              ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา 
(ที่ นธ 52006/2807 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างโครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยเทศบาลเมือง
นราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการโอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน   ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุการศึกษา  

งบประมาณอนุมัติจํานวน ๑,๔๐๖,๔๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๘๔๖,๔๘๐ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากในงวดปี ๒๕๖๑ การดําเนินการจัดซื้อวัสดุประเภทดังกล่าว ได้

ดําเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาและสถานศึกษามีวัสดุเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน ทําให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้  

หลักการโอนเพิ่ม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์  จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคาร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด  

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๓๑) กิจการอื่น
ใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลเมือง
นราธิวาส หน้า ๑๘๙ ลําดับที่ ๙  
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- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( สํานักการศึกษา ) 
เหตุผลโอนเพิ่ม 

 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ เป็นโรงฝึกกีฬาที่ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน เป็น
อาคารที่ใช้งานในการแข่งขันและการฝึกซ้อมกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น กีฬาวอลเล่ย์บอล 
บาสเก็ตบอล เซปัคตะกร้อ และกีฬาอ่ืน ๆ  ปัจจุบันอาคารมีสภาพชํารุดและระบบไฟฟูา
ส่องสว่างได้รับความเสียหายจากการใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้โรงฝึกกีฬามีมาตรฐานรองรับ
การประกอบกิจกรรมทางด้านการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องปรับปรุง
อาคารและระบบไฟฟูาส่องสว่างเพ่ือให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติเหมาะสมกับประโยชน์
ใช้สอย  

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ กระผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ครับ  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่หลักการโอนลดแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการศึกษา ถ้าดูแล้ว
งบประมาณท่ีตั้งไว้แล้วตั้งแต่แรกคือ  ๑,๔๐๖,๔๘๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 
1,346,๔๘๐ บาท  ผมก็อยากจะทราบว่าทําไมเราไม่ขับเคลื่อนในการดําเนินการของ
วัสดุ มันมีเหตุผลอะไร แล้วก็ทําไมต้องเหลือเงินมากถึง 90 % ถ้าดูแล้วนะครับก็เราใช้ 
ประมาณ แสนกว่าๆ ก็อยากจะให้ผ  ู้ทีรั่บผิดชอบส่ วนนี้ช่วยอธิบายครับ ขอบคุณ 
มากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              
นะครับ  สําหรับแผนการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ของสํานักการศึกษา งบอนุมัติ คือ  
๑,๔๐๖,๔๘๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๘๔๖,๔๘๐ บาท  นะครับ ในส่วนที่ใช้
จ่ายไปจนถึงที่เหลือ ๘๔๖,๔๘๐ บาท  เชิญท่าน ผอ.สํานักการศึกษาช่วยชี้แจงให้ท่าน
สมาชิกได้รับทราบด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายธานินทร์  คงนวล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
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ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เกียรติครับ  กระผมนายธานินทร์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา สําหรับงบตัวนี้ก็
เป็นงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ในการที่เราจะจัดซื้อวัสดุให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 โรง              
นะครับ ก็ได้ ใช้ไปแล้วบางส่วนซึ่งได้ตั้งรองรับเอาไว้นะครับ  แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียน              
ก็ได้รับงบประมาณนะครับ เป็นเงินอุดหนุนรายหัว แล้วก็เงินค่าการจัดการศึกษาท่ีมา
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหลายรายการ แล้วก็โครงการที่โรงเรียน
ดําเนินการนั้นก็ใช้จ่ายไปในเรื่องของวัสดุซึ่งมีเพียงพอต่อการเรียนการสอนนะครับ ก็ทํา
ให้เงินตัวนี้ยังคงเหลืออยู่ครับ กราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติให้ทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ก็ได้ฟังเหตุผลจากท่าน ผอ.สํานักการศึกษา ได้
อธิบาย ความจริงเงินส่วนนี้อยากจะให้ท่าน ผอ. เวลาตั้งงบก็อยากจะให้ตั้งให้พอดีและ
เหมาะสม เพราะว่าส่วนที่เหลือจะได้คิดทําโครงการให้กับเด็กนักเรียนหรือว่าให้กับ
โรงเรียนที่จําเป็น เรื่องแบบนี้ เหมือนงบประมาณที่เหลือ เราเพ่ิงมากําหนดโครงการ 
เลยทําให้เด็กเสียโอกาสนะครับท่าน ผอ. แล้วก็โครงการหลายๆ อย่างที่ผมได้สัมผัสกับ
ของโรงเรียนมันมีหลายอย่างท่ีโรงเรียนสําคัญที่จะต้องใช้นะครับ ผมฝากให้ ผอ.ช่วยดู
ด้วยว่าอันไหนที่ว่าโครงการที่เหลืองบประมาณท่ีจะต้องตั้ง ให้ช่วยตั้งให้พอและ
เหมาะสม   ที่เหลือจะได้ประโยชน์อีกมากนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใดอนุมัติ 
ให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 15เสียง) 15 เสียงนะคะ 
ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ 
            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 13 

              ระเบียบวาระท่ี  13  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา 
(ที่ นธ 52006/2808 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน ๒ 
เครื่อง  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอน เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
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แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน   ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุการศึกษา  

งบประมาณอนุมัติจํานวน ๑,๔๐๖,๔๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๓๔๖,๔๘๐ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน ๔๔,๐๐๐ บาท  

เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากในงวดปี ๒๕๖๑ การดําเนินการจัดซื้อวัสดุประเภทดังกล่าว ได้

ดําเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาและสถานศึกษามีวัสดุเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน ทําให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้  

หลักการโอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน ๒ เครื่อง    จํานวนเงิน 
๔๔,๐๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๒ เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก ( ๔ core ) จํานวน 

๑ หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 

(๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

(๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

(๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid state Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB 
จํานวน ๑ หน่วย 

-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐/

๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
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- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หน่วย  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๓๑) กิจการอื่น
ใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  ลําดับที่ ๓  หน้า ๘๒ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 

แก้ไขใหม่นะครับ ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจกเพ่ิมเติม หน้าที่ ๘๒ ลําดับที่ ๒ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ แก้ไขใหม่ตามท่ีท่านเลขาฯ ชี้แจงนะครับ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้า ๘๒ ลําดับที่ ๒  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( สํานักการศึกษา ) 

เหตุผลโอนเพิ่ม 
  สํานักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน ภารกิจ
งานแต่ละภารกิจต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ- งานด้านเอกสารและการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณฏอฮาค่ะ 
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นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ กระผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ครับ เมื่อสักครู่ตามท่ีท่านรองได้อ่านญัตตินะครับ พอดี
ผมรีบเร็วเกินไปตรงที่แก้ ๆ อย่างไรครับ ผมไม่เข้าใจ ขอให้ช้าๆ หน่อยครับ ขอบคุณ
ครับ   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ท่านรองเข้าใจหรือยัง โครงการที่โอนเพิ่มนะคะ ใบที่แจกใหม่นะค่ะ ก็คือโอน
เพ่ิม แต่ท่านรองไม่ได้อ่านเมื่อสักครู่ เพราะท่านรองไม่ได้รับเอกสารเหมือนกัน เชิญค่ะ
ท่านรอง 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ผมได้รับแล้วนะครับ แต่หาไม่เจอนะครับ ขออภัยด้วยนะครับ ผมขอให้ตามที่
ท่านเลขานุการสภานําเสนอนะครับ  อยู่หน้าไหนนะครับ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 

ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ หน้าที่ 2 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลเมืองนราธิวาส  ลําดับที่  แต่ในญัตติ
นี้ลําดับที่ ๓ แก้จาก ๓ เป็น ๒ หน้าเดิมนะครับ  

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ แก้ไขใหม่ตามท่ีท่านเลขาฯ ชี้แจงนะครับ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้า ๘๒ ลําดับที่ ๒ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใดอนุมัติ 
ให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 15 เสียง) 15 เสียงนะคะ 
ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ 
            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 14 

              ระเบียบวาระท่ี  14  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา 
(ที่ นธ 52006/2809 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

 เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สําหรับระเบียบวาระท่ี 14 นะครับ ผมขออนุญาตถอนญัตตินะครับ   ด้วยเหตุผลที่ว่า
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี คือ พ.ศ.
2561 - 2564 ได้กําหนดวงเงินในการดําเนินการไว้ 12,000 บาท นะครับ ซึ่งได้
กําหนดราคาไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกําหนด
เดิมนะครับ แต่ปัจจุบันเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แก้ไข
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และกําหนดใหม่จากเดิม 12,000 บาท เป็น 10,000 บาท ทําให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในงบประมาณนะครับ จึงขอถอนญัตตินะครับ อาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 55  การขอถอนญัตติ...ต้องได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ฯ จึงขอถอนญัตติดังกล่าว 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ  สมาชิกท่านใดยินยอมให้ท่านผูบ้รหิารถอนญัตติ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 15 เสียง)  15 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้ท่าน
ผู้บริหารถอนญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษา นะคะ 
            พักรับประทานอาหารก่อนนะคะ เจอกันเวลา 13.30 น. นะคะ   

พักรับประทานอาหารกลางวัน   เวลา 12.30 น. 

เริ่มประชุมต่อเวลา 13.30 น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 15 

 

 

              ระเบียบวาระท่ี  15 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา 
(ที่ นธ 52006/2810 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561)) 
            เชิญท่านเลขาฯ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน คือรายการที่
ท่านรองอ่านเมื่อที่ผ่านมาแล้วนะครับ และกําลังจะอ่านของสํานักการศึกษาทุกญัตตินะ
ครับ คือให้ช่วยแก้ตามที่ทางเจ้าหน้าที่แจกเพ่ิมเติมให้นะครับ เดี๋ยวท่านรองจะเริ่มญัตติ
ใหม่และให้แก้ตามเอกสารที่ได้แจกใหม่ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ  เชิญท่านผูบ้รหิารค่ะ   

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ท่านเลขาสภาฯครับ ตรงที่แก้ไข มันต้องแก้ไขในญัตติด้วยใช่หรือไม่ครับ  

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ใช่ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน ๑ คัน ด้วยเทศบาล
เมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  

งบประมาณอนุมัติจํานวน ๖๔,๖๙๗,๒๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน ๗,๐๗๖,๗๙๑.๒๒ บาท  จึงขอโอนลด 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากในการตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานครู ได้ตั้งตาม

อัตรากําลังซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใดขอโอนย้ายหรือ
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่งดังกล่าว โดยเมื่อโอนลดแล้วจะมีงบประมาณเพียงพอ
ถึงสิ้นปีงบประมาณ   

หลักการโอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน ๑ คัน  จํานวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง 
จํานวน ๑ คัน รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด  

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กําหนดอํานาจและหน้าที่ของเทศบาลเมือง มาตรา ๕๓ (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๕๐ (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า ๑๕๘ ลําดับที่ ๘ 

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( สํานักการศึกษา ) 
เหตุผลโอนเพิ่ม 

 เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลเมืองนราธิวาส มีรถโดยสารเพียง ๑ คัน ได้มาเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๕     อายุการใช้งาน ๑๖ ปี  และมีสภาพเก่าชํารุดทรุดโทรม ไม่สามารถจด
ทะเบียนต่อได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติประเภทไม่มีเข็มขัดนิรภัย หากจะใช้จ่าย
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งบประมาณเพ่ือการเพ่ิมเติมอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะเกิดความไม่คุ้มค่าเทศบาลเมือง
นราธิวาส จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ เพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้บริการในการดําเนินการโครงการต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ตามที่ทางเราจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 
1 คัน วงเงิน 6,000,000 บาท จะขอทราบรายละเอียดประเภทของรถครับ ว่าเป็น
รถทัวร์ประเภทไหน 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ แคตตาล๊อกเป็นอย่างไร ประเภท 1 ชั้น หรือ 
2 ชั้น เพราะว่าทราบมาจากทางขนส่งว่า ต่อไปนี้ รถ 2 ชั้นเราจะไม่ใช้กันแล้ว จะใช้รถ
แบบชั้นเดียว ตอนนี้ทางภาคอีสาน ทางภาคเหนือก็ใช้ประกอบรถชั้นเดียวกันมากแล้ว 
เพราะว่ารถ 2 ชั้นมันเกิดอุบัติเหตุบ่อย ทําให้ไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น
การที่ทางเทศบาลเราจะจัดซื้อรถขอช่วยชี้แจงนิ ดหนึ่งว่า สเปครายละเอียดเป็นอย่างไร 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สําหรับรายละเอียดสเปคต่างๆ ของรถนะครับ อยู่ในมือของท่าน ผอ.สํานั กการศึกษา     
นะครับ ขออนุญาตให้ทางท่าน ผอ.เป็นผู้ชี้แจงด้วยครับ 

นายธานินทร์  คงนวล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติครับ  กระผมนายธานินทร์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา นะครับ สําหรับ
คุณลักษณะของรถบัส จะเป็นรถบัสชั้นเดียวนะครับ 40 ที่นั่ง มีระบบปรับอากาศ และ
ที่นั่งจะมีเข็มขัดนิรภัยตามข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกนะครับ และนอกจากนั้นก็
จะมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกนะครับ อย่างเช่น โทรทัศน์ แอร์ และเครื่องดับเพลิงที่
จะมีพร้อมอยู่ในรถนะครับ สําหรับรถนี้จะเป็นลักษณะของรถ 6 ล้อนะครับ เป็นชั้น
เดียว และขึ้นลงทางด้านหน้านะครับ และจะมีประตูฉุกเฉินและประตูนิรภัยไว้ด้วยนะ
ครับ สําหรับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามที่ระเบียบกรมการขนส่งกําหนดทั้งหมดครับ เป็นรถบัส 
6 ล้อติดแอร์ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง              เชิญคุณโอภาสค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่าน ผอ.เป็นอย่างสูงครับ ที่ผมติดใจอยู่ที่ว่า อยากทราบว่ารถเป็น
ประเภทชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น ในเมื่อซื้อแบบชั้นเดียวก็คงจะมีความปลอดภัย เพราะ
ความปลอดภัยมันสูงกว่า เพราะว่ากรมการขนส่ง 10 ปีข้างหน้า รถบัส 2 ชั้นจะไม่มี
แล้ว ในเมื่อเรามีวิสัยทัศน์ในการจัดซื้อก็ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสมาน รานิง  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 ครับ ตามที่ท่าน ผอ.ได้อภิปรายมา ผมอยากทราบอีกนิดหนึ่งครับ 
เรื่องเครื่องยนต์กี่แรงม้า แล้วก็ท่ีเกี่ยวข้องกับสเปคที่เวลาเราจะซื้อนะครับ สเปครถยนต์
ว่าเขากําหนดอย่างไรบ้าง ว่ากี่แรงม้า กี่ซีซี เครื่องยนต์ และใช้น้ํามันเบนซินหรือว่าดีเซล
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญ ผอ.ค่ะ 

นายธานินทร์  คงนวล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติอีกครั้งครับ สําหรับคุณลักษณะของรถนะครับ รถเป็นรถ 6 ล้อ ที่มีกระบอกสูบ 
จํานวน 6 กระบอกสูบนะครับ ซีซีจําได้ไม่แม่น แต่ว่าแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า  
นะครับ ก็จะเป็นคุณลักษณะบรรจุในตัวเครื่องรถนะครับ สําหรับการกําหนด
คุณลักษณะของรถจะมีคณะกรรมการกําหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเรื่องของสิ่งที่เรา
ต้องการที่เรากําหนดตั้งไว้ตรงนี้ให้เป็นไปตามความต้องการนะครับ เนื่องจากว่ารถไม่มี
ในบัญชีครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณนะครับ ก็เลยต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนด                     
นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใดอนุมัติ 
ให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) 13 เสียงนะคะ 
ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ 
            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 16 

              ระเบียบวาระท่ี  16  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา 
(ที่ นธ 52006/2811 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างโครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน ๑๒ รายการ  
ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล จําแนกเป็นการโอนลด 
๓ รายการ โอนเพิ่ม ๑ รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
   ประเภท เงินเดือนพนักงาน  

งบประมาณอนุมัติจํานวน ๖๔,๖๙๗,๒๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน ๑,๐๗๖,๗๙๑.๒๒ บาท  จึงขอโอนลด ๖๑๕,๙๐๐ 
บาท 

เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากในการตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานครู ได้ตั้งตาม

อัตรากําลังซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใดขอโอนย้ายหรือ
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่งดังกล่าว โดยเมื่อโอนลดแล้วจะมีงบประมาณเพียงพอ
ถึงสิ้นปีงบประมาณ   

หลักการโอนลด 
๒. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
    งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย 
    ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของสํานักการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้ง
ไว้ ๒,๓๑๖,๐๐๐ บาท  จํานวน ๒ โครงการ  
 ๑. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส 
งบประมาณอนุมัติจํานวน ๑,๔๘๔,๐๐๐ บาท ขณะนี้คงเหลือ ๑๗๐,๓๖๐ บาท    

๒. โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส 
งบประมาณอนุมัติ จํานวน ๘๓๒,๐๐๐ บาท  ขณะนี้คงเหลือ ๘๓๒,๐๐๐ บาท จึงขอ
โอนลด ๘๓๒,๐๐๐ บาท  

เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากองค์ประกอบภายในของตัวอาคารอุทยานการเรียนรู้ยังไม่เรียบร้อย 

และยังไม่ได้โอนเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ทําให้การจ้างเหมาเอกชนบริหารยัง
ดําเนินการไม่ได้ ทําให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้   

หลักการโอนลด 
๓. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
   งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค 
   ประเภท ค่าไฟฟูา  
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งบประมาณอนุมัติจํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือ ๗๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
เนื่องจากขณะนี้อาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ศูนย์อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมิได้โอนเป็นทรัพย์สินของเทศบาล จึงทําให้ค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคยังไม่เกิดขึ้น ทําให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้  

หลักการโอนเพิ่ม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 
 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน ๑๒ รายการ จํานวนเงิน 
๒,๑๔๗,๙๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งติดตั้งบริเวณหาดนราทัศน์ 
จํานวน ๑๒ รายการ ดังนี้  

๑. อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่  จํานวน ๑ ชุด  
๒. อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ  จํานวน ๑ ชุด  
๓. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง  จํานวน ๑ ชุด 
๔. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า  จํานวน ๑ ชุด  
๕. อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว   จํานวน ๑ ชุด  
๖. อุปกรณ์ซิทอัพ    จํานวน ๑ ชุด  
๗. อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก   จํานวน ๑ ชุด  
๘. อุปกรณ์บริหารขา-สะโพกแบบเดินอากาศ จํานวน ๑ ชุด  
๙. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน   จํานวน ๑ ชุด  
๑๐. อุปกรณ์บิดเอวและย่ําเท้าสลับ  จํานวน ๑ ชุด  
๑๑. อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่แบบดึง จํานวน ๑ ชุด  
๑๒. อุปกรณ์เหยียดขา    จํานวน ๑ ชุด 

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.
๒๕๕๒ กําหนดอํานาจและหน้าที่ของเทศบาลเมือง มาตรา ๕๔ (๙) ให้มีและบํารุง
สถานที่สําหรับการกีฬาและ  พลศึกษา และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การ
กําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมี
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง  

-  เป็นไปตามแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้า ๓-๔  ลําดับที่ ๑ 

-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑,๕๓๒,๐๐๐ บาท 
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-   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ๖๑๕,๙๐๐ บาท 
(สํานักการศึกษา ) 

เหตุผลโอนเพิ่ม 
เนื่องจากปัจจุบันเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งบริเวณหาดนราทัศน์ ได้ติดตั้ง

ไว้และใช้งาน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ มีสภาพชํารุดเสียหายและใช้ในการออกกําลังกายได้
บางส่วน และบางส่วนไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง และสามารถปูองกันโรคได้ด้วยการออกกําลังกาย ยังช่วยลดการเจ็บปุวยและ
ช่วยลดงบประมาณในการดูแลรักษาจํานวนมาก การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการ
สร้าง ภูมิคุ้มกันโรคที่ดี  ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอเพ่ือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วยการ
ออกกําลังกาย กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญในการออกกําลังกายและเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชนในเรื่องพฤติกรรมการออกกําลังกาย รวมทั้งส่งเสริม
ความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 1 
ชุด จํานวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๒,๑๔๗,๙๐๐ บาท  เพ่ือเอาไปติดตั้งที่หาดนราทัศน์
ครับ ผมอยากทราบว่าอุปกรณ์ท่ีเราจัดซื้อ ใช้วัสดุประเภทใด ประเภทเหล็กหรือไฟเบอร์
ครับ เพราะถ้าเป็นเหล็กนะครับเราไปติดตั้งท่ีทะเล อย่างที่เคยซื้อมาติดตั้งแล้ว ไปติดตั้ง
ที่ทะเลภูมิทัศน์ไม่สมดุลกัน เพราะเป็นน้ําเค็มทําให้เหล็กเกิดสนิม ชํารุดเร็ว 
เพราะฉะนั้นผมจะขอทราบว่าจะใช้แบบไฟเบอร์หรือเหล็กครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สําหรับอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกาย คุณลักษณะ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาจะเป็นผู้
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ชี้แจงให้ทราบครับ 

นายธานินทร์  คงนวล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ กระผมนายธานินทร์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา สําหรับคุณลักษณะ
ของอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ก็จะมีคณะกรรมการในการกําหนด
คุณลักษณะของเครื่องออกกําลังกาย ซึ่งบางอย่างก็อาจจะเป็นเหล็ก และบางอย่างก็
อาจจะเป็นประเภทที่จะสามารถประกอบด้วยไฟเบอร์ และทนต่อสนิม เพราะว่าบางชิ้น 
บางอย่างอาจจะไม่เป็นลักษณะของไฟเบอร์ตลอด เพราะว่าส่วนใหญ่จะมีการ
ประกอบด้วยพลาสติก หรือเหล็กนะครับ แล้วก็ชิ้นส่วนที่จะทนต่อสภาพของสนิม ซึ่ง
คณะกรรมการตรงนี้จะดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่ออายุการใช้งานของการ
ออกกําลังกายกลางแจ้งตรงนี้นะครับ แล้วก็คุณลักษณะที่ทางคณะกรรมการจะช่วย
พิจารณาจะเป็นอุปกรณ์ท่ีดีที่สุดต่อสภาพของสถานที่ที่ติดตั้งคือจะมีไอเค็มของน้ําทะเล
อยู่ตลอดเวลาครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ การที่ ผอ.ชี้แจงว่าจะมีส่วนประกอบทั้งไฟเบอร์
และพลาสติก และมีเหล็กปนด้วย ซึ่งตรงนั้นถ้าไปตั้งตรงหาดนราทัศน์ จะมีไอน้ําเค็ม
ขึ้นมาใกล้ชิดที่สุดกับอุปกรณ์ตัวนี้ เราเคยซื้อประเภทเหล็กไว้ใช้ไม่เกิน 2 ปี แล้วทําให้
เกิดเป็นสนิม พอเกิดเป็นสนิมแล้ว คนไปเล่นก็จะทําให้เกิดบาดแผลจากสนิมที่เกิดจาก
เหล็ก ทําให้เกิดเป็นบาดทะยัก ไม่สมควรจะไปซื้อตัวนั้นครับ การที่ท่านเรียนมาว่ามันมี
ส่วนของเหล็กผสมด้วย หากเป็นไปได้ ขอให้ไปดูที่ไม่มีเหล็กประกอบ หรือใช้เป็น
ประเภทของที่เราใช้อยู่ท่ีสวน ร.5 นะครับ ตัวนั้นที่ท่านนายกฯเคยซื้อมาก็น่าจะดีกว่า 
หรือว่าจะหลีกเหลี่ยงไม่ใช่เหล็ก มาใช้สแตนเลสที่ควบคุมกันด้วยก็น่าจะดีกว่า ราคาจะ
สูงกว่าสักนิดก็ไม่เป็นไร เพราะว่าถ้าใช้เหล็กผมว่าไม่เกิน 2 ปี ก็ต้องมีการเสียหาย              

 

ต้องมีการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วก็ไม่ดีข้ึน เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะประกอบในส่วนนี้ 
ดูเป็นสแตนเลสด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใดอนุมัติ 
ให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 14 เสียง) 14 เสียงนะคะ 
ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ 
            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 17 

              ระเบียบวาระท่ี  17  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา 
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(ที่ นธ 52006/2812 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วยร่างโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับสนามกีฬา จํานวน ๑ ชุด  ด้วย
เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน   ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณอนุมัติจํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๔๒๘,๕๐๐ บาท จึง
ขอโอนลด จํานวน ๔๑๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
สํานักการศึกษา ได้ดําเนินการจัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อย มีงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินงานและสามารถโอนลด
ได้  

หลักการโอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

จัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับสนามกีฬา จํานวน ๑ ชุด  จํานวนเงิน ๔๑๕,๐๐๐ 
บาท 

 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับสนามกีฬา จํานวน ๑ ชุด 
ประกอบด้วย  
 ๑. ลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมชุดแขวนเพดานหลังคา จํานวน ๘ 
ใบ 
 ๒. ลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมชุดติดตั้งผนัง  จํานวน ๔ ใบ  
 ๓. เพาวเวอร์แอมป์  จํานวน ๓ ตัว  
 ๔. ไมค์โครโฟนแบบไร้สาย  จํานวน ๒ ชุด  
 ๕. ไมค์โครโฟนสาย จํานวน ๒ ตัว  
 ๖. ขาตั้งไมค์แบบบูม  จํานวน ๔ ชุด  
 ๗. ตู้ใส่อุปกรณ์ จํานวน ๑ ตู้  
 ๘. สายสัญญาณ/สายไฟ/อุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน ๑ เซท  
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
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บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๓๑) กิจการอื่น
ใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลเมือง
นราธิวาส  หน้า ๓๔๕-๓๔๖  ลําดับที่ ๓ 

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( สํานักการศึกษา ) 
เหตุผลโอนเพิ่ม 

 ด้วยสํานักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในเขตเทศบาล ซึ่งมีความจําเป็นต้องมีเครื่องเสียงและอุปกรณ์ 
เพ่ือรองรับการใช้งาน แต่ปัจจุบันเครื่องเสียงที่มีอยู่ได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง จึงมีความจําเป็นจัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ เพ่ือให้
มีเครื่องเสียง ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน  

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 14 เสียง) 14 เสียงนะคะ 
ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ 
            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 18 

              ระเบียบวาระท่ี  18  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (ที่ นธ 52006/2728 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561) 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สําหรับระเบียบวาระท่ี 18 ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิ เป็นผู้เสนอญัตติ 
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นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและงานภูมิทัศน์ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส และประมาณการราคา ฯ จํานวน  ๑  ชุด ด้วยเทศบาลเมือง
นราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อ
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด รวม 35 รายการและ
โอนเพิ่ม ๑ รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
๑. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา )  
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
 งบประมาณอนุมัติจํานวน ๒,๔๐๙,๐๖๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย ๘๔๖,1๙๐ บาท จึงขอโอนลดจํานวน ๖๙๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๒. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย  

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 โครงการเฝูาระวังสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ในอาหารงบประมาณอนุมัติ

จํานวน๕๐ ,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือจ่ายจํานวน ๕๐ ,๐๐๐ 
บาท ดังนั้น จึงขอโอนลด จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
เหตุผลโอนลด 

 เนื่องจากได้จัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ในอาหาร จาก
โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหารแล้ว ดังนั้นเพ่ือไม่ให้ซ้ําซ้อน
และเป็นการประหยัดงบประมาณ จึงหมดความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
๓. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย  
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

 โครงการอาชีวอนามัยงบประมาณอนุมัติจํานวน ๘๐ ,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงขอโอนลด จํานวน 
๘๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
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 เนื่องจากได้ดําเนินการออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการและได้อธิบายแนะนํา 
จนกระท่ังสามารถดําเนินการต่อตามหลักอาชีวอนามัยได้ โดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้งานซ้ําซ้อนและเป็นการประหยัดงบประมาณ จึงหมดความจําเป็นต้อง
ใช้จ่ายงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
๔. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  โครงการจัดซื้อเครื่องทําความเย็น งบประมาณอนุมัติจํานวน  ๖,๐๐๐ บาทตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย ๒,๑๐๐บาท จึงขอโอนลด ๒,๑๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากขณะนี้โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และมีเงินเหลือจ่าย๒,๑๐๐ บาท 

หลักการโอนลด 
๕. แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา )  
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 งบประมาณอนุมัติจํานวน ๓,๓๒๐,๘๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย 374,735 บาท จึงขอโอนลดจํานวน 116,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๖. แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา )  
 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน  

 งบประมาณอนุมัติจํานวน ๑๒๗,๒๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย ๓๔,๔๐๐ บาท จึงขอโอนลดจํานวน ๑๗,๐๐๐  บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๗. แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

 งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
 งบประมาณอนุมัติจํานวน ๒๗๖,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขณะนี้มีเงิน

เหลือจ่าย ๘๙,๑๗๗.๔๒ บาท จึงขอโอนลดจํานวน  ๗๐,๐๐๐  บาท 
เหตุผลโอนลด 

  เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  
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หลักการโอนลด 
๘. แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

 งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ  
 ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  

 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่ายจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ได้ดูแลรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
๙. แผนงานเคหะและชุมชนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 งบบุคลากร เงินเดือน ( ฝุายประจํา )  
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
        งบประมาณอนมัุติจาํนวน ๒,๓๓๒,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย จํานวน  ๖๘๖,๙๕๐ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน ๓๓๓,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี ซึ่งมี ตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงิน เหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๑๐. แผนงานเคหะและชุมชนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  งบบุคลากร เงินเดือน ( ฝุายประจํา )  
  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
   งบประมาณอนุมัติจํานวน ๔,๐๓๖,๒๖๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย ๔๐๑,๐๒๒.๖๗ บาท ขอโอนลด จํานวน ๗๔,๐๐๐ บาท 

 
  

เหตุผลโอนลด 
   เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี ซึ่งมี ตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้น
ปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๑๑. แผนงานเคหะและชุมชนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  งบบุคลากร เงินเดือน ( ฝุายประจํา )  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๑๔,๔๔๑,๐๕๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขณะนี้มี

เงินเหลือจ่าย จํานวน ๑,๕๕๓,๔๙๗.๔๕ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน  ๗๖,๐๐๐ บาท 
เหตุผลโอนลด 

  เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  
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หลักการโอนลด 
๑๒. แผนงานเคหะและชุมชนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย  
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
  งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๕,๘๔๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี

เงินเหลือจ่าย จํานวน ๑,๐๘๓,๙๕๑ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท 
เหตุผลโอนลด 

  เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  
หลักการโอนลด 

๑๓. แผนงานเคหะและชุมชนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
  ประเภทยานพาหนะและขนส่ง 

 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายงบประมาณอนุมัต ิจํานวน
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย จํานวน
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๒๖๙๘  ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ) จึงหมดความ
จําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
๑๔. แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 

  งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา ) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
  งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๘,๑๕๔,๗๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขณะนี้มีเงิน

เหลือจ่าย จํานวน ๑,๙๒๔,๕๔๙.๔๗ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๑,๓๖๐,๐๐๐  บาท 
 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๑๕. แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 

  งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา )  
  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๔๒๘,๔๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย จํานวน ๙๑,๑๘๓ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน  ๖๕,๐๐๐  บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินประจําตําแหน่งตามกรอบแผน
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อัตรากําลัง ๓ ปี ซึ่งมี ตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๑๖. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา ) 
 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๑๐,๓๔๔,๖๖๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๑,๒๗๓,๐๓๙.๐๓ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๒๖,๐๐๐  บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการโอนลด 
๑๗. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 งบดําเนินงาน  ค่าตอบแทน  
 ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ จํานวน ๔๐,๐๐๐บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๑๘. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการจัดซื้อ/จ้าง/ทํา พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 
งบประมาณอนุมัติ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย
จํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากขณะนี้โครงการจัดซื้อ /จ้าง /ทํา  พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีเงินเหลือจ่าย จึงขอโอนลด 
๑๐,๐๐๐ บาท 

หลักการโอนลด 
๑๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 งบดําเนินงาน  ค่าสาธารณูปโภค 
 ประเภทค่าไฟฟูา  
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๗๔๒,๓๕๔.๙๒ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 
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หลักการโอนลด 
๒๐. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ 
 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา ) 
 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๑,๒๑๙,๓๕๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๑๒๕,๐๐๐.๙๗ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๒๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ 
 งบดําเนินงาน  ค่าตอบแทน 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 งบประมาณอนุมัติ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

เหตุผลโอนลด 
           เนือ่งจากในปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ขณะนี้หมดความจําเป็นโดยไม่มีการ
เบิกจ่าย จึงขอโอนลด จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

หลักการโอนลด 
๒๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ 
 งบดําเนินงาน  ค่าตอบแทน 
 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๖๕,๓๕๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๔๒,๓๕๐บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  
 

หลักการโอนลด 
๒๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ 
 งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน  ๙๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๑๐๗,๖๖๑.๘๖ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๒๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
 งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
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 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๕๐,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลดจํานวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
            เนือ่งจากในปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ขณะนี้หมดความจําเป็นโดยไม่มีการ
เบิกจ่าย จึงขอโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท 

หลักการโอนลด 
๒๕. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
 งบดําเนินงาน  ค่าวัสดุ 
 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๒๐,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย จํานวน ๒๕,๔๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๘,๘๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๒๖. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ 
 งบดําเนินงาน  ค่าวัสดุ 
 ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์ 
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๕๐,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย จํานวน ๓๑,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๓๑,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๒๗. แผนงานการรักษาความสงบภายในงานเทศกิจ 
 งบดําเนินงาน  ค่าวัสดุ 
 ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย จํานวน ๒๗,๙๕๖.๓๖ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๑๗,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณแล้วและมีเงินเหลือจ่าย
เพียงพอ 

หลักการโอนลด 
๒๘. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 
 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา ) 
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๑,๙๕๖,๓๖๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๔๖๑,๐๐๐ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน
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อัตรากําลัง ๓ ปี ซึ่งมี ตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๒๙. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 
 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา ) 
 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๖๕,๕๒๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มีเงิน
เหลือจ่าย จํานวน ๖๕,๕๒๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๖๕,๕๒๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
             เนือ่งจากในปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ขณะนี้หมดความจําเป็นโดยไม่มีการ
เบิกจ่าย จึงขอโอนลด จํานวน ๖๕,๕๒๐ บาท 

หลักการโอนลด 
๓๐. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 
 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา ) 
 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๒๑๔,๕๖๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๑๗๘,๘๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๑๗๗,๓๗๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๓๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา ) 
 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
 
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๕,๑๗๘,๑๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๗๕,๙๕๑.๔๔ บาท จึงขอโอนลด จํานวน  ๗๕,๙๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  

หลักการโอนลด 
๓๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
 งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนงบประมาณอนุมัติ จํานวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
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เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากเทศบาลฯได้ดําเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับศปก.อําเภอแล้ว
ดังนั้นเพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนและประหยัดงบประมาณจึงขอโอนลด จํานวน ๕๐ ,๐๐๐ บาท 

หลักการโอนลด 
๓๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
 งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการปูองกันและบรรเทา                 
สาธารณภัย งบประมาณอนุมัติ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากเทศบาลฯได้ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการทบทวนร่วมกับ ปภ.จังหวัด
นราธิวาสแล้ว ดังนั้น เพ่ือไม่ให้ซ้ําซ้อนและประหยัดงบประมาณ จึงขอโอนลด จํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

หลักการโอนลด 
๓๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ จํานวน 
๖๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
จึงขอโอนลด จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
            เนือ่งจากในหว้งระยะเวลาดําเนินงานโครงการฝกึอบรมฯ เทศบาลฯ มีภารกิจ
เตรียมความพร้อมในการจัดงานของดีเมืองนราประจําปี ๒๕๖๑ ขณะนี้หมดความ
จําเป็น จึงขอโอนลด จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

หลักการโอนลด 
๓๕. แผนงานบริหารงานทั่วไปวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝุายประจํา ) 
 ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
 งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๕,๘๙๕,๗๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย จํานวน ๘๐๕,๘๘๐ บาท จึงขอโอนลด จํานวน ๑๑๔,๙๖๐ บาท 

เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี ซึ่งมี ตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใด
โอนย้ายขอลงในตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ  
 รวมโอนลด จํานวน  ๓๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙,๗๒๐,๐๐๐ บาท 

หลักการโอนเพิ่ม 
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 แผนงานสาธารณสุข   งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภทรายจ่าย  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและงานภูมิทัศน์ เทศบาลเมือง
นราธิวาส จํานวน ๙,๗๒๐,๐๐๐ บาท  
          - เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและงานภูมิทัศน์ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส ( รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ) 
          - เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓  พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๔)  
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๑–๒๕๖๔)  หน้าที่ ๑๙๔  ลําดับที่ ๘ 
          - ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้๕,๙๑๗,๙๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
๓,๘๐๒,๑๐๐ บาท ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 

เหตุผลโอนเพิ่ม 
 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ ถนนภูผาภักดี 
ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ริมแม่น้ําบางนรา  ก่อสร้างระหว่าง
ปี พ.ศ. 2539 – 2541 งบประมาณในการก่อสร้าง 19,800,000 บาท  เป็นอาคาร 
๓ ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข  สถานธนานุบาล  
ส่วนชั้น 3 เป็นห้องประชุม อาคารดังกล่าวมีอายุการใช้งานมานาน 20 ปี  ปัจจุบันตัว
อาคาร ระบบน้ํา ระบบไฟฟูา โดยเฉพาะห้องประชุม และโครงสร้างโดยรวม ชํารุด                                   
ทรุดโทรมตามกาลเวลา จากเหตุผลข้างต้น จึงทําให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ในตัวอาคาร 
โดยเฉพาะห้องประชุม ได้เต็มประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้รับบริการได้ประโยชน์  จึงเห็นควรปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขและงานภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลฯ กําหนด   
 
        

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวด   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล เรียนท่านประธานสภาครับ  ขอให้ท่านสมาชิกช่วยดูเอกสารหน้าที่ 4 ข้อ 13 
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สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ครับ หลักการโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขยะแบบอัดท้าย งบประมาณอนุมัติ จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลดจํานวน 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท เหตุผลโอนลด  เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๒๖๙๘  ลงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  จึงหมดความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ ผมว่าอย่างนี้ครับท่าน
ประธานครับ ปกติรถบรรทุกรถขยะเรามีความจําเป็นอยู่อย่างสูง เพราะว่าตอนนี้รถเรา
ก็มีน้อยอยู่นะครับ แล้วเราได้ตั้งงบประมาณไว้ของปี 61 ว่าให้ซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย แต่วันนี้มาอ้างเรื่องหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๒๖๙๘  ว่าทางโน้นเขาจัดซื้อไว้ให้เรา ให้เรายกเลิก ผมกังวลอย่างนี้
ครับว่า ตามหนังสือที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๒๖๙๘  ผมให้ท่านนําหนังสือนี้มาให้ดูด้วยนะ
ครับว่า มันเป็นหลักฐานยืนยันได้หรือไม่ว่าเรายกเลิกการซื้อรถขยะ แล้วทางกรม
ส่งเสริมจะให้เรามานะครับ ผมกังวลว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมขอดู
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๒๖๙๘  เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเราได้แน่ อันนี้ตัด
ออกไปเลยไม่ต้องซื้อแล้ว เอาไว้รอโอกาสข้างหน้า ผมก็เลยกังวลใจ ผมขอดูเอกสารตัวนี้
ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สําหรับรายละเอียดเงินอุดหนุนที่กรมส่งเสริมฯได้อุดหนุนมา เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่มอบมาให้เราเป็นรถขยะ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ ของกรมบัญชีกลาง ทาง
รายละเอียดจะให้ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบนะครับ วันก่อน
โครงการนี้ก็ได้กันหลายท้องถิ่น แล้วก็มาประชุมที่ชั้น 5 ของเทศบาลเรานะครับ มา
ทั้งหมด 80 กว่า อปท.นะครับ มาให้ทางท้องถิ่นจังหวัดท่านชี้แจงพร้อมกับการ
เตรียมพร้อมในการจัดซื้อ เพื่อให้จัดซื้อให้ทันภายในปี 62 หรือในก่อนสิ้นกันยานี้ด้วย
ซ้ําไปนะครับ ต้องมีการทํางานพัสดุให้เสร็จเรียบร้อย โดยมาชี้แจงให้ อปท.ได้รับทราบ
นะครับ และรายละเอียดต่างๆ ให้ทางท่าน ผอ.กองสาธารณสุขชี้แจงให้รับทราบนะครับ 

นายศักรินทร์ ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ         
สิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติครับ  กระผมนายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขอนําเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่า เทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับอุดหนุนรถ
ขยะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา 2,400,000 บาทนะครับ แล้วก็เทศบาลเมืองตากใบ
ก็ได้เช่นกันนะครับ นอกจากรถขยะแล้ว เทศบาลเมืองนราธิวาสยังได้รับโอกาสอ่ืนด้วย
ของการทําถนนและอย่างอ่ืนด้วย ปีนี้เป็นปีที่มีนิมิตหมายอันดีนะครับของเทศบาลเมือง
นราธิวาส ที่ทางกรมส่งเสริมฯได้เห็นความสําคัญและหยิบโครงการของเทศบาลเมือง
นราธิวาสที่เราขอไปเข้าสู่การอนุมัติงบประมาณนะครับ สําหรับหนังสือที่ท่านสมาชิก
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เรียนถาม ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ไปเอามาให้และจะถ่ายสําเนาเอกสารให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านทราบนะครับ สักครู่นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอานนท์  โสตติมานน ท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 คือผมแค่สงสัยตัวเลขงบประมาณท่ีเสนอ
โครงการมากับค่าของการประเมินไม่เท่ากันอย่างไรไม่ทราบ โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขและงานภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส  ที่ตัดยอดมานะครับ 
9,720,000 บาท หน้า 10  อันนี้ไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่ถามเพ่ือเป็นความรู้ครับ  
หลักการโอนเพิ่มนะครับ 9,720,000 บาท แต่ว่าตามการประเมินสิ่งก่อสร้าง ในของ
สํานักการช่างประมาณการมา 9,727,052 บาท แค่อยากจะถามว่างบประมาณไม่ชน
กัน  ตามแบบประมาณการนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             คือหนา้ 10 เหมือนที่ท่านอานนท์ว่า คือรวม 35 รายการ  9,720,000 
บาท แล้วในประมาณการของสํานักการช่าง  9,727,052 บาท แต่ว่าเงินที่เราโอน 
9,720,000 บาทถ้วน เงินขาดเราเอามาจากไหน เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

พอจะเข้าใจครับว่า เงินที่เราโอนมาทั้งหมด  9,720,000 บาท  แต่เงินค่า
ก่อสร้างทั้งสิ้น 9,727,052 บาท ขาดไป 7,052 บาท ใช่หรือไม่ครับ อันนี้คงต้อง
ต่อรองกับทางผู้รับเหมาครับ ขอชี้แจงให้ทราบครับ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

โทษครับ คือคิดว่าถ้าเป็นงบประมาณตัวเลขมันต้องชนกันครับ นี้เลขไม่ชนกันก็
เลยสงสัยครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ท่านประธานครับ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผู้บริหารได้โอนลด 35 รายการ และเพ่ิม 1 รายการ  
นะครับ เป็นเงินทั้งหมด 9,720,000 บาท คราวนี้หน้า 4 นะครับ ตามท่ีท่านโอภาส
ได้สอบถามเมื่อสักครู่นะครับ ผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับท่านประธาน ต่อไปถ้า
หากมีการทําญัตติแบบนี้ หากมีการอ้างถึงเอกสารใดๆ ต้องใส่เข้าในญัตติด้วย เพราะว่า
เป็นการช่วยเหลือสมาชิกสภาฯ ในการอ่านแล้วนําไปเป็นข้อพิจารณาในการอนุมัติ มัน
จะง่ายกว่านะครับ คราวนี้บางคนไม่เป็นเขาก็ไม่รู้ว่าหนังสือด่วนเท่านี้ หมายเลขเท่านี้ มี
ข้อความว่าอย่างไร ต่อไปนี้ผมขอแนะนําว่า หากมีญัตติแบบนี้ หนังสือแบบนี้ ต้องแนบ
มาด้วย ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง            เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณดเิรกค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายดิเรก ยา  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  ก็อยากจะให้ดูหน้า 10  รายการ 34 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงานค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  จํานวน ๖๐๐ ,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้มีเงินเหลือ
จ่าย จํานวน ๖๐๐ ,๐๐๐ บาท  จึงขอโอนลด จํานวน ๖๐๐ ,๐๐๐ บาท  โครงการนี้เป็น
โครงการอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่จะไปอบรม แต่ว่าเราก็ได้คุยกัน
แล้ว ซึ่งโครงการนี้มันก็ดี ผมรู้สึกว่าโครงการนี้ตั้งแต่เราผ่านงบประมาณมา 1 ปี มัน
น่าจะวางแผนหรือว่ามีข้อสรุปว่าให้ลงตัวในการที่เราจะไปทัศนศึกษา เพราะว่าตั้งแต่เรา
มาประชุมทํางาน อย่างน้อยเราได้ไปอบรมเพ่ือหาประสบการณ์ความรู้ เอามา
พัฒนาการทํางานให้เทศบาลของเรา ผมอยากจะทราบเหตุผล แต่ว่าเหตุผลในญัตติลด 
เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดําเนินงานโครงการฝึกอบรมฯ เทศบาลฯ มีภารกิจเตรียม
ความพร้อมในการจัดงานของดีเมืองนรา ประจําปี ๒๕๖๑ ขณะนี้หมดความจําเป็น จึง
ขอโอนลด จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท การที่เอาเหตุผลนี้อ้างผมเชื่อว่ามันไม่ตรงประเด็น
เพราะว่าการที่เราอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ตั้งแต่สิงหาคม ปี 2561 แล้วพอมาในที่นี่มา
อ้างงานของดีเมืองนรา มันไม่สมเหตุสมผลกับระยะเวลาที่ผ่านมา ความจริงเหตุผลนี้
อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยงข้องอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่ามันเป็นความสําคัญในเรื่อง
ของการอบรม ก็อยากจะให้ท่านประธานช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องช่วยอธิบายเรื่องนี้ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สําหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ  จํานวน 
๖๐๐ ,๐๐๐ บาท ความจริงผมก็อยากจะไปด้วยนะครับ แต่มันมีปัญหาในการ
ลงทะเบียนวันนั้น เพราะติดภารกิจหลายท่าน เดี๋ยวผมจะให้ทางหัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงในข้อเท็จจริงนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญครับ 

นางสุชีพ  เกื้อกูล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสุชีพ  เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลค่ะ ก็ขออนุญาต
ชี้แจงตามท่ีทางท่านสมาชิกได้สอบถามเมื่อสักครู่นะคะ ในประเด็นแรกบอกว่า 
โครงการฯเราตั้งงบประมาณไว้ปีหนึ่งแล้ว ๆ ทําไมเราเพ่ิงมาคิดโครงการที่จะดําเนินการ 
แล้วก็จะเดินทางไป แล้วก็มาอ้างเหตุผลว่าเตรียมความพร้อมในการจัดงานของดีเมือง
นรานะคะ ก่อนอื่นก็ขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้นะคะว่า ในส่วนของงบประมาณของ
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สํานักปลัดเทศบาลนะคะ ก็คือสํานักปลัดเทศบาลภาพรวมเราเป็นแม่บ้าน ถ้าพูดกัน
ตรงๆนะคะ คือเราเป็นแม่บ้านของเทศบาล ในการทํางานหรือกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เราจะต้องอิงนโยบายของผู้บริหารค่ะ ในการทําโครงการตัวนี้ที่ผ่านมา
ในส่วนของสํานักปลัดเทศบาลเอง ไม่ได้เป็นคนดําเนินการคิดรายละเอียดโครงการดูงาน
ที่ผ่านมาทุกครั้งนะคะ แล้วก็ในส่วนงบประมาณที่เราตั้งไว้เราก็พร้อมที่จะดําเนินการ
ตามนโยบาย แล้วในปีที่ เ พ่ิงผ่านไปนี้นะคะคือเราได้กําหนดตอนนั้น คือเราได้รับ
นโยบายมาประมาณกลางเดือนสิงหาคม แล้วให้ไปราชการประมาณวันที่ 25 - 31 
สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ถ้าพูดกันตรงๆ ก็คือปลายปีงบประมาณนะคะ อันนี้
คือข้อเท็จจริงนะคะ แล้วก็เปูาหมายหลักของสํานักปลัดหรือเปูาหมายของโครงการ
หลักๆ คือผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ในการดําเนินการ เมื่อเราได้รับนโยบาย
มาแล้วไปที่ไหน กี่วัน วันเวลาดําเนินการ เราก็ได้ดําเนินการในส่วนของสํานักปลัด  คือ
เราได้มีบันทึกแจ้งไปสํานัก/กอง ให้ส่งพนักงานเทศบาล เน้นนะคะคือพนักงานเทศบาล 
กับผู้บริหาร สํานัก /กองนั้น ๆ มาร่วมกิจกรรม แล้วก็ส่งหนังสือถึงสมาชิกสภาเทศบาล
ให้มาร่วมกิจกรรมก็คือตอบรับนะคะ ในช่วงแรกสมาชิกสภาตอบรับมาทั้งสิ้น 15 หรือ 
16 ท่านไม่แน่ใจนะคะ คือส่งมา ส่วนของสํานัก /กองส่งมาส่วนใหญ่พนักงานเทศบาล
ติดภารกิจหมดเลยค่ะ ก็มีบางสํานัก /กองเท่านั้นที่หัวหน้าส่วนไปได้ ซึ่งเวลานั้นห้วง
เดือนสิงหาคม - กันยายน เป็นห้วงของสิ้นปีงบประมาณซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีกิจกรรม
ที่ต้องดําเนินการค่อนข้างเยอะ แล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลที่ต้องปฏิบัติหน้า ที่ 
ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยว่าง การตอบรับมาเป็นลูกจ้างประจํากับพนักงานจ้างเสียส่วนใหญ่นะ
คะ แล้วก็ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลที่ตอนแรกตอบรับมาว่าไป จนกระทั่งวันที่เรา
ประชุมสภาเทศบาลก็สอบถามอีกครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาเทศบาลส่วนใหญ่ไม่ไปนะคะ ทํา
ให้เปูาหมายหลักของเราลดลง ก็ในช่วงสุดท้ายที่สํานักปลัดเทศบาลสรุปจํานวนตัวคนที่
จะไปร่วมกิจกรรมก็คือมีพนักงานจ้างเสียส่วนใหญ่  ซึ่งในเปูาหมายหลักของสํานัก
ปลัดเทศบาลเราเห็นว่าเปู าหมายที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ตรง กับ
งานที่เราไปดูงานกับแต่ละท้องถิ่นท่ีเราติดต่อไป ก็เลยทําบันทึกขออนุมัติให้ท่านนายก
ทบทวนโครงการอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วท่านนายกฯก็ทบทวนโครงการและเห็นว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการและเปูาหมายไม่สอดคล้องกันก็เกรงว่าจะได้รับการท้วงติง ถ้า
หากว่าเรายังยืนยันที่จะดําเนินการต่อ ก็เลยขออนุมัติยกเลิกโครงการค่ะ อันนี้นําเรียน
เป็นข้อมูลนะคะ เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะคะว่า ในปี 2562 ในปีงบประมาณ
ตอนนี้โครงการนี้ก็มีค่ะ เพราะฉะนั้นฝากว่าถ้าหากว่าเราตกลงกันได้เร็ว ทางสํานักปลัด
เราพร้อมและยินดีที่จะจัดให้พวกสมาชิกสภาแล้วก็ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเทศบาล 
ซึ่งจริงๆ แล้วในส่วนตรงนี้ไม่ได้บอกว่าพนักงานจ้างไปไม่ได้ ไปได้ค่ะ แต่มันจะมี
เปูาหมายหลักของโครงการของสํานักปลัดอยู่ ในตําแหน่งที่เก่ียวข้องไปได้ แต่ใน
ตําแหน่งที่ไม่สามารถมาโยงกับงานของสํานักปลัดได้ก็เลยทําให้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณดเิรกค่ะ 
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นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธานสภา ก็ได้หัวหน้าส่วนได้อธิบายที่มาท่ีไป ผมก็อยากจะ
ฝากผู้บริหารว่า ในเมื่อหัวหน้าส่วนเขายินดียอมที่จะทําตามนโยบายของผู้บริหาร แต่เรา
ไม่คิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ เพราะเราไม่เตรียมการ ไม่รู้เราคิดในเรื่องอะไร ไม่รู้คิดใน
เรื่องของส่วนของสมาชิกหรือเปล่า ไปหรือไม่ไป ไม่รู้คิดในส่วนไหน ความจริงสมาชิกทุก
คนมีสิทธิที่จะไปทุกคน เราจะไม่แยกในเรื่องนี้ มีแต่สมาชิกที่ไม่อยากไปก็แล้วแต่ ก็ขอ
ฝากนะครับท่านผู้บริหาร อยากจะให้โครงการดีๆของผู้บริหารและสมาชิก และ
เจ้าหน้าที่ เพราะว่าการท่ีเราไปอบรมถือว่าเรามาสัมผัส มาอยู่ในรถเดียวกัน อะไรที่เรา
มีปัญหาก็มาคุยกัน  ถ้าโอกาสหน้าผมอยากจะให้พวกเราคิดอย่างนี้นะครับ ต่อไปเราจะ
ทํางานได้ดี พัฒนาให้กับเทศบาลของเรามากขึ้น ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใดอนุมัติ 
ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 14 เสียง) 
14 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  นําไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

สําหรับญัตติโอนเงินก็มีแค่นี้นะคะ ขอพักการประชุม 15 นาที แล้วเรามาต่อ
ญัตติกันเงินต่อไปนะคะ เพื่อให้ผู้บริหารได้ลงนามในเอกสารค่ะ  

พักการประชุมเวลา   14.40  น. 

เริ่มประชุมต่อเวลา  15.00  น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ระเบียบวาระท่ี  19  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2750 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561)            
           เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
ระเบียบวาระท่ี 19  ถึงระเบียบวาระท่ี 23  ขออนุญาตท่านประธานให้รองอุดม เป็น
ผู้นําเสนอญัตติ ครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล              
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

           เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด



 
 
 

70 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท   ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
           โครงการปรับปรุงโรงจอดรถศูนย์เครื่องจักรกล จํานวน ๑ แห่ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- งานรื้อผ้าใบเดิม 
- งานเสริมแปเหล็ก จันทันเหล็ก 
- งานหลังคาโลหะ รีดลอนโค้ง 
- งานสีน้ํามันโครงเหล็ก 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน ๑,๔๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสอง
หมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/2561 หน้า 117 ลําดับที่ 1 

เหตุผล 
          เนื่องจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดําเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  ดังนั้น
เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ      เบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน  1 รายการ 
เป็นเงิน 1,426,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ไว้ดําเนินการเบิก
จ่ายเงินในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562  

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558  หมวด 5 ข้อ 59 กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณ านําเสนอสภาเทศบาล เมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 11 เสียง)  11 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการ
ช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  20 

              ระเบียบวาระท่ี  20  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2751 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล               เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
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รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเลขที่ 
56/15-56/18 ถนนละม้ายอุทิศ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาวทั้ง
สองข้าง 134 เมตร และค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.50 เมตร ยาว 67 เมตร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า 142   ลําดับที่ ๓9 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 นําไป    ตั้งจ่ายรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่ง
จ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี    พ.ศ. 2561 แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงิน
ดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึง
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 
จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ไว้ดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59 กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณ านําเสนอสภาเทศบาล เมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 11 เสียง)  11 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการ
ช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
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ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  21 

              ระเบียบวาระท่ี  21  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2752 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล              
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ า ซอยแยกถนน ณ นคร 
ซอย 9 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร และ
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด 0.60 เมตร ความยาว 280 เมตร  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทบาทถ้วน) เป็นไปตามแก้ไข
ข้อความแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) หน้า 1๒๘ ลําดับที่ ๓๖ 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 นําไปตั้งจ่ายรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้าง
ได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  
ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกัน
เงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 1 
รายการ เป็นเงิน 1,๕๐๐,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ดําเนินการเบิก
จ่ายเงินในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 

 
 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59 กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
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เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณ านําเสนอสภาเทศบาล เมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 12 เสียง)  12 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการ
ช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  22 

              ระเบียบวาระท่ี  22  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2753 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล              
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
           - โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนโคกเคียน 
           เพ่ือจ่ายเปน็ค่าปรบัปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 13,000 
ตารางเมตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,445,210 บาท และ เงินรายได้ 
34,790 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 5,480,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า 151 ลําดับที่ 67 

เหตุผล 
           เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 นําไปตั้งจ่ายรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้าง
ได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  
ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกัน
เงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 1 
รายการ เป็นเงิน 5,480,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ไว้ดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562  
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ระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558   หมวด 5 ข้อ 59 กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณ านําเสนอสภาเทศบาล เมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 11 เสียง)  11 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการ
ช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  23 

              ระเบียบวาระท่ี  23  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2754 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล              
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

            เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  

- โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนโสภาพิสัย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

4,000 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 2,078,000 บาท (สองล้านเจ็ด
หมื่นแปดพันบาทถ้วน)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า 6 ลําดับที่ 2 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 นําไปตั้งจ่ายรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้าง
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ได้ทันในปีงบประมาณประจําปี    พ.ศ. 2561 แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  
ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกัน
เงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 1 
รายการ เป็นเงิน 2,078,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไว้ดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562  

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558  หมวด 5 ข้อ 59 กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณ านําเสนอสภาเทศบาล เมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 11 เสียง)  11 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการ
ช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  24 

              ระเบียบวาระท่ี  24  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2749 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

            เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562   สิ่งที่ส่งมาด้วย  บันทึกขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน  ๑  ฉบับ  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

 
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  สํานัก
การศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  
จํานวน  ๑  รายการ  เป็นเงิน  ๑,๖๐๔,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนสี่พันบาทถ้วน)  
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ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียดปรากฏในบันทึกขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่แนบมาพร้อมญัตตินี้  

เหตุผล 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  สํานักการศึกษา  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  ดังนี้ 
 ๑. จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ๖ รอบ  พระชนมพรรษา จํานวนเงิน ๑,๖๐๔,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระ
ชนมพรรษา  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจากไม่
มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) 
ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
           เนือ่งจากอยู่ในระหว่างสบืราคาเพ่ือกําหนดราคากลาง  ดงันัน้  เทศบาลเมือง
นราธิวาสจึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑            
ไปดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์   สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
นะครับ ญัตตินี้เป็นการกันเงินจํานวนทั้งหมด ๑,๖๐๔,๐๐๐ บาท  ผมดูจากญัตติที่ท่าน
นายกฯขอกันเงิน คือความจริงแล้ว จํานวนเงินนี้ทางสมาชิกสภา แห่งนี้ได้อนุมัติเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่ปีที่แล้ว ผมก็มาดูโครงการนะครับ โครงการก็ไม่ได้
ยุ่งยากอะไรนะครับ โครงการคือการ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  นะครับ จํานวนเงินตามที่ผม
กล่าวมาเม่ือสักครู่นะครับ แล้วเหตุผลที่มาดูนะครับ เหตุผลคือเนื่องจากอยู่ในระหว่าง
การสืบราคาเพื่อกําหนดราคากลาง อันนี้ผมว่าปีหนึ่งท่านสืบราคา ท่านใช้เวลาในการสืบ
ราคาจะหมดงบประมาณแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าไปสืบราคาที่ญี่ปุุนหรือเปล่าครับ ท่าน
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ประธานครับ ต่อไปนี้โครงการอย่างนี้ไม่ใช่โครงการที่ยาก ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง มันเป็น
โครงการที่จัดซื้อ ที่สืบราคาง่ายนะครับ ถ้าซื้อไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะครับ นี่ท่านไม่ได้ทํา
อะไรเลย ต่อไปรายการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่เราผ่านสภา ต้องให้เร็วนะ
ครับ ไม่ใช่อยู่ในระหว่างการสืบราคา ไม่อย่างนั้นโครงการนี้ ขอถามว่าเขาทําให้ใคร ใช่
หรือไม่ครับ เขาทําให้ชาวบ้าน ให้ประชาชนใช้ในการออกกําลังกายนะครับ ที่ สวน ร.5 
ผมก็เคยไปนะครับ คนใช้บริการเยอะ ท่านดําเนินการล่าช้ามากเลย ความจริงผม
อยากจะถามท่านประธานว่า ท่านสืบราคาใช้เวลากี่ปี กี่เดือน ทําไมถึงช้า ขอคําตอบด้วย
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ 
ท่าน ผอ.สํานักการศึกษาครับ ช่วยชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบด้วยครับ 

นายธานินทร์  คงนวล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมนายธานินทร์  
คงนวล  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาครับ สําหรับโครงการ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย   
ที่จะติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  นะครับ เรา
ไม่ได้ดําเนินการช้านะครับ เพียงแต่ว่าในเงื่อนของเวลาวิธีการทางพัสดุแนวใหม่นะครับ 
ปี 2560 มันจะต้องมีข้ันตอนทางระบบ EGP มีการตั้งคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะ ซึ่งเงื่อนเวลาตรงนี้ก็ไปคาบเก่ียวใกล้สิ้นปีงบประมาณนะครับ ซึ่งเพ่ือความ
ปลอดภัยเราก็ขอกันเงินไว้ก่อนนะครับ เราจะจัดซื้อนะครับ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญท่านสมาชิกค่ะ เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตท่านประธานนะครับ กระผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์   สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1   ก็เท่ากับว่ากฎหมายใหม่ท่ีมามันอยู่ระหว่างที่จะหมด
งบประมาณใช่หรือไม่ครับ ก็เลยทําให้ช้า ต่อไปนี้จะช้าอีกหรือไม่ครับท่านประธาน 
เพราะกฎหมายก็ผ่านมานานแล้ว ปี 62 นี่จะช้าอีกหรือไม่ครับ ผมว่าคงจะไม่ช้าแล้วนะ
ครับ เพราะว่ากฎหมายใหม่ เรามานับ 1 ใหม่ ใช่หรือไม่ครับ ผมเข้าใจว่ากฎหมายมา 
กลางปีงบประมาณเราก็เลยจัดซื้อไม่ทันนะครับ เป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับ ขอคําตอบด้วย
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

          ช้าหรือไม่คะท่านนายก เชิญค่ะ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            ก็ต้องฝากไปยังทุกสํานัก/กอง ในเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ              
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นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  เทศบัญญัติ หรือว่าทางสภาอนุมัติเงินเหลือจ่ายต่าง ๆ ก็ฝากไปยังสํานัก/กองนะครับ 
ช่วยเร่งดําเนินการในเรื่องของการดําเนินการทางพัสดุ  ให้ขออนุมัติมาโดยไวด้วยนะ
ครับ เพราะว่าจะได้ถึงประชาชนเร็วที่สุดอย่างท่ีท่านสมาชิกท่านเป็นห่วง และสภานี้ก็ได้
อนุมัติไปแล้ว ก็อยากจะฝากทุกสํานัก/กองนะครับ ผมคิดว่าคงไม่ช้าแล้วนะครับท่าน
สมาชิก ล่าช้าอย่างไรผมจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งนะครับ  ให้แต่ละสํานัก/กอง มาชี้แจง
เองเลยก็ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 12 เสียง)  12 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานัก
การศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  25 

              ระเบียบวาระท่ี  25 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2795 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

 เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
          ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  สํานัก
การศึกษา   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

- จัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับสนามกีฬา จํานวน  ๑  ชุด  จํานวนเงิน  
๔๑๕,๐๐๐ บาท   
           เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเครือ่งเสียงสําหรบัสนามกีฬา จาํนวน ๑ ชุดประกอบด้วย 

๑. ลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมชุดแขวนเพดานหลังคา  จํานวน    
๘  ตัว 

๒. ลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมชุดติดตั้งผนัง จํานวน  ๔ ตัว  
๓. เพาวเวอร์แอมป์  จํานวน  ๓ ตัว  
๔. ไมค์โครโฟนแบบไร้สาย   จํานวน  ๒ ชุด  
๕. ไมค์โครโฟนสาย  จํานวน  ๒ ตัว  
๖. ขาตั้งไมค์แบบบูม จํานวน  ๔ ตัว  
๗. ตู้ใส่อุปกรณ์ จํานวน ๑  ตู้  
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๘.  สายสัญญาณ/สายไฟ/อุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน  ๑ เซท  
เหตุผล 

 สํานักการศึกษา ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑          
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  ดังนั้น เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  ๑  รายการ  เป็นเงิน  ๔๑๕,๐๐๐ บาท  (สี่แสนหนึ่ง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                    

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด 
๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานัก
การศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  26 

              ระเบียบวาระท่ี  26 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2796 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส   เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                 หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  สํานัก
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การศึกษา   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

- โครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์  จํานวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ

อาคาร  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด   
เหตุผล 

   สํานักการศึกษา ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑          
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  ๑  รายการ เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสน
บาทถ้วน) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                    

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานัก
การศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  27 

              ระเบียบวาระท่ี  27 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2797 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

 เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สําหรับระเบียบวาระท่ี 27 นะครับ ขอถอนญัตติครับ เหตุผลในการขอถอนญัตติ ใน
กรณีท่ีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวนเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท  เนื่องจากได้ขอถอนญัตติ ขออนุมัติ
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โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ จํานวน  ๑  เครื่อง  ทําให้ไม่มีงบประมาณต้องดําเนินการ จึงไม่มีความจําเป็น
จะต้องขอกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันนะครับ  

จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 55  การขอถอนญัตติ...ต้อง
ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น ฯ จึงขอถอนญัตติดังกล่าว 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ  สมาชิกท่านใดยินยอมให้ท่านผูบ้รหิารถอนญัตติ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้ท่าน
ผู้บริหารถอนญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  28 

              ระเบียบวาระท่ี  28 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2798 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
ระเบียบวาระท่ี 28  ถึงระเบียบวาระท่ี 34  ขออนุญาตท่านประธานให้รองนิยิ เป็น
ผู้นําเสนอญัตติ ครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

           เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  สํานัก

การศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน  ๒  เครื่อง  จํานวนเงิน  
๔๔,๐๐๐ บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) 

จํานวน  ๑  หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz    

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
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ดีกว่า ดังนี้  
(๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า  
๒ GB หรื                  (2)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ  Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

                                  (3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB   

- มีหน่วยความจําหลัก ( RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๔ GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
GB จํานวน ๑ หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ ๑๐ /

๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 

๓ ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หน่วย 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์      
เหตุผล 

 สํานักการศึกษา  ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งคาดว่า
ไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑   แต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้เงินดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถเบิก
จ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จํานวน  ๑  รายการ  เป็นเงิน  ๔๔,๐๐๐ บาท  (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไว้
ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญท่านสมาชิกค่ะ เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตท่านประธานนะครับ กระผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์   สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1   ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านรองนิยิอ่านคุณลักษณะ
เป็น 8 ความจริงแล้วคือ 6 MB เดี๋ยวจะผิดสเปคแล้วจะจัดซื้อไม่ได้นะครับ ตรงนี้ 
คุณลักษณะมีดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) 
จํานวน  ๑  หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB  
แต่ท่านรองอ่านว่า 8 นะครับ ความจริงคือ 6 เดี๋ยวบันทึกการประชุม เดี๋ยวเป็น 8 แล้ว
จะไม่ตรงสเป็คจะซื้อไม่ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

ครับ ขอบคุณมากครับ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ใช่หรือไม่ครับ ขอแก้ไขด้วย
นะครับ พอดีตาลายไปหน่อย ขออภัยด้วยนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 11 เสียง)  11 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานัก
การศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  29 

              ระเบียบวาระท่ี  29  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2799 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายนิยิ  นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                          หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

สํานักการศึกษา   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer Multifunction  แบบฉีดหมึก ( Inkjet) จํานวน  
๑  เครื่อง จํานวนเงิน  ๗,๙๐๐ บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer Multifunction แบบฉีดหมึก 
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(Inkjet)         
             คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดงันี ้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner  และ  
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน       
    -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
    -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐X๑,๒๐๐ dpi หรือ 
๑,๒๐๐X๔,๘๐๐ dpi 
    -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว-ดํา ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ ๑๕ ภาพ   ต่อนาที (ipm) 
     -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
๑๐ ภาพต่อนาที (ipm) 
      - สามารถสแกนเอกสารขนาด A๔ (ขาวดํา-สี) ได ้
      - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๒,๔๐๐ dpi 
      -  มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
      -  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
      -  สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สําเนา 
      -  สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
      -  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เหตุผล 
    สํานักการศึกษา  ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑  เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑          
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และสามารถเบิกจ่ายเงินได้  จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  ๑  รายการ  เป็นเงิน   ๗,๙๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่น
สองพันบาทถ้วน) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                       
                                               ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

นางสมพร  แป้นคง                                  ขอพักการประชุม 10 นาที 
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ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                                                            พักการประชุมเวลา  16.40  น.  

เริ่มประชุมต่อเวลา  17.00  น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 11 เสียง)  11 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานัก
การศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  30 

              ระเบียบวาระท่ี  30  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2800 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายนิยิ  นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

สํานักการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   

จัดซื้อโต๊ะ -เก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวน
เงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประถม 
ศึกษา ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษา สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑-๓  โรงเรียนละ 
๕๐ ชุด 

- ระดับประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔-๖  โรงเรียนละ 
๕๑ ชุด 

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
กําหนดในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ 

       
   เหตุผล 

    สํานักการศึกษา ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน
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ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑          
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และสามารถเบิกจ่ายเงินได้  จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  ๑  รายการ  เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสน
บาทถ้วน) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                     
                                                ระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้สํานักการศึกษา กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานัก 
การศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  31 

              ระเบียบวาระท่ี  31  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2801 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายนิยิ  นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                        หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

สํานักการศึกษา   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป 
 

เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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๑. จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  จํานวน  ๑๒  รายการ จํานวนเงิน 
๒,๑๔๗,๙๐๐ บาท  เพ่ือติดตั้งบริเวณหาดนราทัศน์  ประกอบด้วย 

๑.๑ อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ จํานวน  ๑  ชุด  
๑.๒ อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ จํานวน  ๑  ชุด  
๑.๓ อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง จํานวน  ๑  ชุด 
๑.๔ อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า จํานวน  ๑  ชุด  
๑.๕ อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว  จํานวน  ๑  ชุด   
๑.๖ อุปกรณ์ซิทอัพ   จํานวน  ๑  ชุด  
๑.๗ อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก จํานวน  ๑  ชุด  
๑.๘ อุปกรณ์บริหารขา-สะโพกแบบเดินอากาศ จํานวน  ๑  ชุด  
๑.๙ อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน  จํานวน  ๑  ชุด  
๑.๑๐ อุปกรณ์บิดเอวและย่ําเท้าสลับ จํานวน  ๑  ชุด  
๑.๑๑ อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่แบบดึง จํานวน ๑ ชุด 
๑.๑๒ อุปกรณ์เหยียดขา  จํานวน  ๑  ชุด  

เหตุผล 
   สํานักการศึกษา ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑          
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  1  รายการ  เป็นเงิน  ๒,๑๔๗,๙๐๐ บาท  (สอง
ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒                    

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด ๕ การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธาน คือรายการที่รองอ่านเมื่อสักครู่ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จํานวน 1 รายการ ความจริงในญัตตินี้เราจะซื้อ 12 รายการนะครับ ขอให้
ท่านประธานช่วยแก้ไขด้วยนะครับ เดี๋ยวจะไม่ถูก การจัดซื้อก็จะโมฆะได้ครับ ขอบคุณ
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มากครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

ครับ  ขออนุญาตแก้ไขนะครับ  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จํานวน  12  รายการ  เป็นเงิน  ๒,๑๔๗,๙๐๐ บาท  นะครับ ไว้ดําเนินการ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นะครับ ขอแก้ไขจาก 1 เป็น 12 นะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้
สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  32 

              ระเบียบวาระท่ี  32  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2802 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายนิยิ  นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

        หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

สํานักการศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

-   โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างลานกีฬาเปตองและบาสเกตบอล 
บริเวณด้านหลังสนามกีฬา  จํานวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างลานกีฬาเปตองและบาสเกตบอล 
บริเวณด้านหลังสนามกีฬา  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด 

เหตุผล 
    สํานักการศึกษา ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑          
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
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และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  ๑  รายการ  เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสน
บาทถ้วน) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้
สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  33 

              ระเบียบวาระท่ี  33  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2803 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายนิยิ  นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

สํานักการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      

- จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน  ๑  คัน  จํานวนเงิน  
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า 
๔๐ ที่นั่ง  จํานวน  ๑  คัน  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด 
 
 

                      เหตุผล 
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 สํานักการศึกษา ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑          
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และสามารถเบิกจ่ายเงินได้  จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  ๑  รายการ   เป็นเงิน  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (หก
ล้านบาทถ้วน) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                    

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้
สํานักการศึกษากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  34 

              ระเบียบวาระท่ี  34  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ที่ นธ 52005/2729 ลงวันที่ 5 
กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายนิยิ  นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
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 จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จํานวน  ๒,๗๓๗,๕๐๐ บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์จํานวน ๑๐ ลูก

รายละเอียดความจุดังนี้  
๑. ความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร จํานวน ๓ ลูก 
๒. ความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร จํานวน ๗ ลูก 

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ที ่

๓๐๖  ลําดับที่ ๔ 
เหตุผล 

  เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าไม่
สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
เงินดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 
จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑ รายการ  เพ่ือ จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ เป็นเงิน ๒,๗๓๗,๕๐๐ บาท( สอง
ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินใน
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ กําหนดไว้ว่า “ ในกรณีที่รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภา
มีมตอินุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  35 
 

              ระเบียบวาระท่ี  35  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ที่ นธ 52005/2730 ลงวันที่ 5 
กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จํานวน   ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดห้อง
สุขาไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้อง  ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกําลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า ๒๔๐ แรงม้า มีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
จํานวน ๑ คัน  

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ 

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘  
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ที ่

๓๐๖ ลําดับที่ ๒  
เหตุผล 

 เนื่องจากได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อ
สั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว 
ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ 
รายการ เพื่อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เป็นเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท( เก้าล้าน
แปดแสนบาทถ้วน ) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ กําหนดไว้ว่า “ ในกรณีที่รายจ่าย
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หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ” 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภา
มีมตอินุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  36 

              ระเบียบวาระท่ี  36  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ที่ นธ 52005/2731) ลงวันที่ 5 
กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 โครงการปรับปรุงผนังกันดินริมแม่น้ํา บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นจํานวนเงิน  ๑๒ ,๘๙๐,๐๐๐ บาท ( สิบสองล้านแปดแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน )  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผนังกันดินริมแม่น้ําบริเวณ อาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ( รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ) 

-  เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๙๐ ลําดับที่ ๙ 

เหตุผล 
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 เนื่องจากได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
จํานวนเงิน  ๑๒ ,๘๙๐ ,๐๐๐ บาท ( สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) เพ่ือ
ดําเนินโครงการ ปรับปรุงผนังกันดินริมแม่น้ําบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข  ( 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด )ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าไม่
สามารถสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑แต่มีความ
จําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ รายการเป็นเงิน ๑๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท ( สิบสองล้าน
แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๒  

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ กําหนดไว้ว่า “ ในกรณีที่รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ” 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ   เป็นอันว่าสภา
มีมติ อนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  37 

              ระเบียบวาระท่ี  37  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ที่ นธ 52005/2732 ลงวันที่ 5 
กันยายน 2561) 
            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภา
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เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
หลักการ 

 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและงานภูมิทัศน์ เทศบาลเมือง
นราธิวาส จํานวน9,72๐,๐๐๐ บาท  
 - เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและงานภูมิ
ทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส ( รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ) 
 - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ 
พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๓ (๔)  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) หน้าที่ ๑๙๔ ลําดับที่ ๘ 
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕ ,๙๑๗ ,๙๐๐ บาท และ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ๓,๘๐๒,๑๐๐ บาท ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 

เหตุผล 
 เนื่องจากได้รับอนุมัติ งบประมาณเหลือจ่ายประจําปี 2561 และโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  เป็นจํานวนเงิน  9 ,72๐,๐๐๐ บาท ( เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน ) เพ่ือดําเนิน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและงานภูมิทัศน์ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส ( รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ) ขณะนี้ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ
ประจําปี ๒๕๖๑แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้สามารถดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  จํานวน ๑ รายการคือ โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและงานภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน  9 ,72
๐,๐๐๐ บาท ( เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินใน
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ กําหนดไว้ว่า “ ในกรณีที่รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้ 
เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ” 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 

นางสมพร  แป้นคง             เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิก
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ท่านใดอนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ   เป็นอันว่าสภา
มีมติ อนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

            ตอ่ไประเบียบวาระที ่ 38 
               ระเบียบวาระท่ี  38  เรื่อง  ญัตติขอให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสยกเลิก

ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสํารองเงินสะสม  ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2883  
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561)             

              ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

            เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่องญัตติขอให้สภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสยกเลิกความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสํารองเงินสะสม  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติยกยกเลิกความเห็นชอบใช้
จ่ายเงินสํารองเงินสะสม ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
           ตามที ่ สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีมติให้ความเห็นชอบให้เทศบาลเมือง
นราธิวาส โดยสํานักการช่างใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือดําเนินการ โครงการ
ก่อสร้างผนังกันดินริมคลองชลประทาน (หัวสะพานยะกัง)  ความยาว 100 เมตร และ
ผนังกันดินริมคลองชลประทาน ความยาวรวมประมาณ 1 ,760 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 25 ,950,000 บาทอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน ๒ ,๑๒๕,๐๐๐ บาท และ
เห็นชอบ ใช้จ่าย เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวนเงิน 23 ,825 ,000 บาท เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นั้น สํานักการช่างมีความประสงค์ขอยกเลิก
มตคิวามเห็นชอบใช้จ่ายเงินสํารองเงินสะสม จํานวน ๒๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท  

เหตุผล 
 1.ฐานะการคลัง ณ วันที่ ๓๐สิงหาคม  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองนราธิวาสมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 19,359,512.50 บาท จึงสามารถใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ก่อสร้างผนังกันดินริมคลองชลประทาน (หัวสะพานยะกัง) ได้เพ่ิมข้ึนอีก 19,000,000 
บาทเมื่อรวมยอดเงินสะสมที่ขออนุมัติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
จํานวนเงิน ๒ ,๑๒๕,๐๐๐ บาท  ดังนั้นเงินสะสมที่ใช้ได้ท้ังสิ้น จํานวน 21,125,000 
บาท 
  
            ๒. ฐานะการคลัง ณ วันที่ ๓0สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองนราธิวาส มีทุน
สํารองเงินสะสม ทั้งสิ้น 133,268,221.81 บาท ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๗ ของระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
3 พ.ศ.2558“การใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมใน
ส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร” ดังนั้น จึงสบทบเงินทุนสํารองเงินสะสม 
จํานวน 4,825,000 บาท 

ระเบียบ 
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 กําหนดไว้ว่า “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมร้อยละ 
ยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสํารองเงินสะสม โดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพ่ิมข้ึนร้อย
ละยี่สิบห้าของทุกปี 
            การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือ
มีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
            ในกรณีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกิน
ร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจนํายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขข้อ 89 (1)ฯลฯ 
             ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด” 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเพ่ืออนุมัติให้
ยกเลิกมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมดังกล่าวต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

ขออนุญาตแก้ไขญัตติท่ีเสนอต่อสภา ญัตติขอให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
ยกเลิกความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เพ่ิมคําว่าทุนเข้าไปนะคะ ตกคําว่าทุนค่ะ เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ   เชิญคุณ
ดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายดิเรก  ยา  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ครับ ท่านประธานครับเงินสะสมที่มาเพ่ิมในรายการนี้ ที่เพิ่มมาใหม่ 
19 ล้าน อยากจะทราบว่า ในเมื่อเงินสะสมที่แล้วก็โผล่มา 12 ล้าน แต่ตอนนี้โผล่มาอีก 
19 ล้าน ไม่ทราบว่าโผล่มานี้มันมีกระบวนการหรือว่าเงื่อนไขอย่างไร ผมอยากจะทราบ
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ครับท่านประธาน ช่วยอธิบายหน่อยครับ เพราะว่าบางครั้ง คุยๆ มาก็โผล่มาโดยที่
สมาชิกไม่รู้เรื่องเลยนะครับ ก็อยากจะอธิบายเรื่องท่ีมาท่ีไปของเงินสะสม 19 ล้านนี้ด้วย
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
งบประมาณท่ีเพ่ิมมา 19 ล้าน ผอ.คลัง ครับ ให้ทางท่าน ผอ.ปัทมา เป็นผู้ชี้แจงให้ท่าน
สมาชิกได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวปัทมา  เมฆารัฐ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนท่านประธานสภาโดยผ่านสภานะคะ คือ 19 ล้านนี้ จริง ๆ แล้วญัตตินี้
ควรจะแนบรายงานการใช้เงินสะสมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพราะว่าก่อนที่เรา
จะใช้เงินสะสมทุกครั้งที่เราจะเข้าญัตติ ทางคลังจะแนบการใช้จ่ายเงินสะสมตลอดเลย
นะคะ ถ้าหากว่าเราจะต่อยอด ถ้าเอกสารอยู่ในมือมันจะเห็นชัด  แต่ตอนนี้ก็คือมีญัตติ
เฉย ๆ แต่ดีที่คลังติดมือมานะคะ ครั้งสุดท้ายเราจะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ใน
ปัจจุบันก็คือ 19,359,512.50 สตางค์ แต่ทางเทศบาลขอใช้เงินเพียง 19 ล้านเอง
นะคะ จะมีหลักฐานในนี้อยู่ เพียงแต่เราไม่ได้แนบเข้าไปนะคะ เนื่องจากว่าญัตตินี้เรา
ยกเลิกท่ีเราขอครั้งที่แล้ว ซึ่งเงินสะสมรู้สึกเยอะมากที่เราจะใช้บ่อยมาก ก็เลยต่อยอดๆ 
เพราะทุกครั้งที่ใช้เงินสะสมจะต้องมีรายงานค่าใช้จ่ายที่สามารถท่ีจะใช้จริงตลอดเลยนะ
คะ หลักฐานจะมีนะคะ 19 ล้านกว่าบาท แต่เรามาใช้แค่ 19 ล้าน เพื่อไปบวกกับเงินที่
จ่ายแล้ว รวมกับเงินทุนสํารอง ทั้งหมด ๒๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท คือ 19 ล้านนี้จะเรียนให้
ทราบว่าที่มาที่ไปของรายงานค่าใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561                           
มีหลักฐานนะคะ ขอนําเรียนแค่นี้นะคะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่าง ยกเลิกความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสํารอง เงินสะสม    
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ   เป็นอันว่าสภา
มีมตอินุมัติให้สํานักการช่างยกเลิกความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสํารอง เงินสะสม    ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  39 

              ระเบียบวาระท่ี  39 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารอง
เงินสะสม ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2884  ลงวันที่ 12 กันยายน 2561)              

               ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

   เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นะครับ ตามหนังสือที่ นธ 52004/2884  ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงิน สะสมและเงิน ทุน
สํารองเงินสะสม  เพื่อก่อสร้างผนังกันดินริมคลองชลประทาน (หัวสะพานยะกัง) โดยมี
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หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
หลักการ 

            เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของทุกๆปี ปริมาณน้ําฝนมากและตกหนักอย่างต่อเนื่อง 
น้ําในคลองชลประทานไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ําบางนราได้ทันจึงไหลบ่าเข้าสู่ฝั่ง ทํา
ให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในเขตชุมชนซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ํา สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ให้กับประชาชนและการคมนาคมในพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมี
ความจําเป็นต้องดําเนิน โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองชลประทาน (หัวสะพาน           
ยะกัง)  ความยาว 100 เมตร และผนังกันดินริมคลองชลประทาน ความยาวรวม
ประมาณ 1,760 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ราคาค่าก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 25 ,950 ,000 บาท โดยใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 21,125,000 บาท และ 
เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,825,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 

เหตุผล 
๑. เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 

2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน ๒ ,๑๒๕,๐๐๐ 
บาท และ เห็นชอบ ใช้จ่าย เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวนเงิน 23 ,825 ,000 บาท 
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 25 ,950 ,000 บาท  ใน โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลอง
ชลประทาน (หัวสะพานยะกัง) 

2. เนื่องจาก ฐานะการคลัง ณ วันที่ ๓๐สิงหาคม  ๒๕๖๑ เทศบาลเมือง
นราธิวาสมียอดเงินเงินสะสม คงเหลือ 19,359,512.50 บาท จึงสามารถใช้จ่ายเงิน
สะสมในโครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองชลประทาน (หัวสะพานยะกัง)  ได้เพ่ิมข้ึน
อีก 19,000,000 บาทเมื่อรวมยอดเงินสะสมที่ขออนุมัติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2561จํานวนเงิน ๒ ,๑๒๕,๐๐๐ บาท  ดังนั้นเงินสะสมที่ขออนุมัติรวมทั้งสิ้น 
21,125,000 บาท  

๓. ฐานะการคลัง ณ วันที่ ๓0สิงหาคม  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองนราธิวาส มีทุน
สํารองเงินสะสม ทั้งสิ้น 133,268,221.81  บาท ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๗ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
3 พ.ศ.2558“การใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมใน
ส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร” ดังนั้นจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงิน
สะสม จํานวน 4,825,000 บาท  

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 กําหนดไว้ว่า 

“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสํารองเงิน
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สะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 
การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมี

ไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

ในกรณีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อย
ละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นอาจนํายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขข้อ 89 (1)ฯลฯ 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด”  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจาณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านนายกฯนําเสนอเรื่องโครงการสร้างผนังกัน
ดิน คลองชลประทาน (หัวสะพานยะกัง) นะครับ เป็นเงินทั้งหมด ค่าก่อสร้างทั้งหมด 
25,950,000 บาท นะครับ โดยเอาเงินสะสมมาใช้ 21,125,000 บาท  นะครับ แต่
ตัวนี้ที่ผมไม่เห็นด้วย คือท่ีไปขออนุมัติขอเงินทุนสํารองเงินสะสมมาใช้ทั้งหมด 
4,825,000 บาท ครับ เพราะปกตินะครับการใช้เงินทุนสํารองเงินสะสม มันใช้ใน
โอกาสที่วิกฤติจริงๆ ยกตัวอย่างในโอกาสที่เทศบาลเมืองนราธิวาสมีสึนามิเกิดขึ้นนะครับ 
ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับ จําเป็นต้องเอาเงินนี้มาใช้ คือวิกฤติ หรือ
ว่าสํานักงานเทศบาลเกิดอัคคีภัยขึ้น ไม่มีที่ทํางานต้องเอาเงินนี้มาใช้โดยที่ว่าจําเป็น
จริงๆ แต่ที่ว่าเอามาใช้ในเงินทั้งหมด 4 ล้านกว่านี้ ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่า ตอน
ที่ตั้งงบประมาณโครงการมา ที่ตั้งเงินที่มาตั้งสํารองใช้รายการใหม่ประมาณ 30 ล้าน 
น่าจะ 4 ล้านนี้ น่าจะเอาจากเงินตั้งมาของวาระที่ 1 - 14 นี้มาใช้ดีกว่า เพราะว่าปกติ
แล้วที่ผ่านมาผู้บริหาร ผมเคยถามข้าราชการที่มีอาวุโส ทํางานมา 20-30 ปี ก็ไม่เคย
เอาเงินนี้มาใช้กันเลย ถึงแม้ว่าฐานะการเงินของเทศบาลเมืองนราธิวาสจะมีเงินทุน
สํารองเงินสะสมอยู่ทั้งสิ้น  109,443,221.81 บาท นะครับ โดยผมว่าตัวนี้จะเป็น
วิกฤติที่มันไม่ตรงกันกับที่เรามีเงินทุนสํารองไว้นะครับ  เงินทุนสํารองเหมือนกับเงินคง
คลังเราเก็บไว้นะครับ เราไม่ไปแตะมัน จะใช้จริงๆ ก็เอาใช้ในวิกฤติจริงๆ แต่ถ้าเอามาใช้
ในงานก่อสร้างริมคลองชลประทานตัวนี้ ผมไม่เห็นด้วย การตั้งตัวนี้มาตั้งให้รู้สึกว่าวาระ
สุดท้ายแล้ว วาระท่ี 38 และวาระที่ 39 ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ก่อนหน้านี้ที่ไปตั้ง
โครงการใหม่ งบประมาณ 30 ล้านนี้ เงินแค่ 4,825,000 บาท  ทําไมไม่คิดไว้ก่อน 
ที่มาคิดกันตอนหลัง คิดได้อย่างไรที่ว่า ล้วงเงินคงคลังมาใช้ ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เพราะว่าผู้บริหารที่มีอยู่หลายท่านหลายสมัยก็ไม่เคยเอาเงินเม็ดนี้มาใช้เลยนะครับ 
เพราะฉะนั้นผมขอไม่เห็นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

คือท่านโอภาสก็ไม่ได้อยู่แถวนั้น ความจริงแล้วใน เขต 3 ตรงนั้น คือการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม และท่านสมาชิกหลายๆ ท่านก็เป็นคนผลักดันด้วยซ้ําไป ท่านอับดุลอาซิส 
ท่านอามิงท่านก็ไปประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้ทราบถึงโครงการนี้ที่จะมาแก้ปัญหา
เรื่องน้ําท่วมนะครับ ในเขต 3 นะครับ ท่านอามิงก็รับทราบข้อมูลนะครับ บางทีท่านก็
อาจจะไม่เข้าใจ แล้วโครงการนี้เดิมก็ผ่านสภามาแล้ว และขออนุมัติเงินทุนสํารองเงิน
สะสมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และท่านผู้ว่าฯก็รอที่จะอนุมัตินะครับ แต่
เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินสะสมนะครับ ในการที่เราจะอนุมัติยกเลิกเงิน
สะสมไป และไปทบเป็นเงินสะสมที่กลับเข้าไปสู่ในระบบนะครับ ก็เลยทําให้ไม่ต้องไปใช้
อํานาจของผู้ว่านะครับ ท่านท้องถิ่นจังหวัดเลยแนะนําให้กลับมาที่สภานะครับ ก็ใช้
อํานาจสภาเป็นผู้อนุมัตินะครับ มีที่มาท่ีไปสมัยประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว รู้สึกว่าคุณโอภาส
จะออกไปตอนครึ่งหลังนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมเห็นด้วยกับที่ว่าทําผนังกันดินริมคลองชลประทาน 
(หัวสะพานยะกัง) ในวงเงิน 25,950,000 บาท ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ว่าผมไม่เห็น
ด้วยที่เอาเงินทุนสํารองเงินสะสมมาใช้นะครับ ก่อนหน้านี้ที่ตั้งไว้ว่า ตั้งไปรายการใหม่
ทําไมไม่หายอดเงินประมาณ 4 ล้านกว่าบาทมาใส่ในตัวนี้นะครับ เพราะว่าที่ตั้งรายการ
ใหม่ประมาณ 29 ล้านกว่าบาท แต่ผมไม่เห็นด้วยกับว่าเอาเงินทุนสํารองเงินสะสมมาใช้
ถ้าไม่จําเป็นจริงๆ แต่โครงการผมเห็นด้วยเอาเงินสะสมมาใช้ ประมาณ 21 ล้าน ผม
เห็นด้วย แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับว่าเอาเงินทุนสํารองเงินสะสมมาใช้นะครับ เพราะ
ผู้บริหารทุกชุดหลายสมัยก็ไม่ได้เอาเงินตัวนี้มาใช้จริงๆ ผมเข้าใจ แต่ครั้งที่แล้วที่ผม
คัดค้านอยู่ตลอด ประชุมครั้งท่ีแล้วที่เอาเงินมาทําถนนสุริยะประดิษฐ์ 23 ล้าน ผมก็
คัดค้านเรื่องนี้มาตลอด ที่เอาเงินทุนสํารองเงินสะสมมาใช้นะครับ ผมคัดค้านมาตลอด 
แล้ววันนี้ก็มาเห็น อีกแล้ว เอาเงินมาใช้อีก ผมสงสัยว่าทําไมไม่คิดกันไว้ก่อนว่า 4 ล้าน
กว่าบาท ไม่เอาเงินที่กันไว้จากเงิน 29 ล้านกว่าบาท คือเห็นว่า เงินตัวนี้ไม่จําเป็นต้อง
มาใช้ในลักษณะอย่างนี้  ถ้าหาโอกาสเอาเงินอย่างอ่ืนมาใช้ อาจจะเปลี่ยนแปลงรายการ
อะไรก็ได้นะครับ จึงขอเรียนประธานให้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณฏอฮา  ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 คือท่านประธานครับ ญัตติที่ 38 และ 39 ญัตติที่ 39 ผมยกมือ
ให้นะครับเพราะว่าเข้าใจ แต่มาดู 39 นี้มันงงนะครับ เรายกเลิกคือญัตติที่ 38 เรา
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ยกเลิกเงินทุนสํารองเงินสะสมใช่หรือไม่ครับ พอมา 39 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
กับเงินทุนสํารองเงินสะสม ผมมาดูตัวเลขนะครับ ญัตติที่ 38 ขอยกเลิก 4,825,000 
บาท อันนี้ยกเลิกนะครับ พอมาดูญัตติท่ี 39 แล้วก็ขออีกเหมือนเดิมนะครับ 4 ล้านกว่า
บาทนะครับ ตามข้อ 2 จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจํานวน 4,825,000 
บาท ยังงงนะครับ ญัตติที่ 39 นะครับ ผมงงนะครับ ขอคําตอบได้หรือไม่ครับ แต่ผม
เห็นด้วยนะครับโครงการนี้ท่านประธาน เพราะว่าโครงการไหนที่มันจะเกิดเก่ียวกับ
อุบัติภัย เกี่ยวกับน้ําท่วมนี่ถ้าเรารอมันจะไม่ทันนะครับ เพราะถ้าน้ํามันมาก็จะไม่มีใคร
กั้นน้ําได้นะครับ คราวนี้ถ้าเงินเราไม่พอ ถ้าเรารอเงินให้มันครบ มันจะทําให้เราเสีย
โอกาส ถ้าเกิดภัยพิบัติ ถ้าไม่เกิดไม่เป็นไรครับ ถ้าเกิดมาเราไม่ทันแน่ นายกจะเอาเงิน
ตรงไหน ผู้บริหารจะเอาเงินตรงไหนก็แล้วแต่นะครับ กลัวจะเกิดน้ําท่วมก่อนมากกว่านะ
ครับ ถ้าเกิดน้ําท่วมก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านละครับ แต่ที่ผมสงสัยนะครับว่า 
ตอบได้หรือไม่ครับท่านประธาน 38 นี้ยกเลิก 4,825,000 บาท  พอมา 39 เราขอใช้
ใหม่ ขอคําอธิบายหน่อยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ อธิบาย
ว่า เดิมทีงบทั้งยอดอยู่ที่ 25,950,000 บาท  แบ่งเงินเป็น จํานวนเงิน ๒ ,๑๒๕,๐๐๐ 
บาท ที่อนุมัติครั้งแรกนะครับ และก็เป็นเงินสะสมที่เหลืออีก 19 ล้านกว่าใช่หรือไม่ครับ 
ที่เราขออนุมัติ 19 ล้าน เงินสะสม 19 ล้านกว่า ก็รวมเป็น 21 ล้านกว่า แล้วคราวนี้ก็
กินไปเงินสํารองที่อยู่ในอํานาจสภาที่ไม่เกิน 25 % ใช่หรือไม่ครับ นี้คืออํานาจสภาที่
อนุมัติได้นะครับ ในครั้งก่อนที่เราขอความเห็นชอบคือ สภาเห็นชอบ และไปใช้อํานาจ
ของผู้ว่าฯ เป็นผู้อนุมัติ แต่พอมีเงินพอแล้ว ทางท้องถิ่นจังหวัดท่านก็บอกว่าเราสามารถ
อนุมัติที่สภาเราได้เลย ไม่ต้องไปแตะอํานาจผู้ว่าฯ นะครับ ก็เป็นเงิน 3 เม็ดนะครับ ถ้า
ไม่เกิน 25% ก็สภาสามารถอนุมัติได้เลย ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ก็สมัยที่
แล้วผมก็ได้อภิปรายเรื่องนี้ด้วยว่า โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองชลประทาน (หัว
สะพานยะกัง) ผมเคยอภิปรายสมัยที่แล้วว่า ยิ่งตอนนี้หน้าฝนกําลังจะเข้ามาแล้วนะครับ 
เพราะว่าที่เราจะดําเนินการตอนนี้เป็นที่ราบ คือน้ําจะขังตลอดนะครับ ติดกับสะพาน 
ยะกังนะครับ เพราะว่าชาวบ้านตรงนั้นจะเดือดร้อนมากนะครับ ยิ่งใกล้ๆหน้าฝนนะครับ 
ช่วงนั้นผมเคยอภิปรายแล้วว่า ถ้าเราปล่อยอย่างนี้ มันจะลามถึงในชุมชนนะครับ ผม
เคยไปตลอดนะครับ ผมว่าโครงการนี้มันดีมากเลยนะครับ มันจะไปโยงถึงโครงการของ
ตลาดน้ํานะครับ ถ้าเราทําโครงการนี้ไป มันจะทําให้ตลาดน้ํา หรือชาวบ้านที่ใช้
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ประโยชน์ ได้ใช้ประโยชน์ทุกคนนะครับ โดยเฉพาะชาวบ้านที่โดนน้ําขังนะครับ ฝนที่จะ
มาในเดือนตุลาคมหรือว่าพฤศจิกายนมันก็จะทําให้เราบรรเทาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านนะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับ ไม่ว่าในเรื่องเงินทางไหนที่เราจะหาก็ช่วยหาให้ได้
นะครับ เพราะว่าเงินส่วนนี้มันก็จะเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมที่
เราช่วยชาวบ้านได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมตินะคะ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่าง ใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม  โปรดยกมือ
ค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง)  13 เสียงนะคะ ยกหมดนะคะ   เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติ
ให้สํานักการช่างใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมของดออกเสียง เนื่องจากเอาเงินทุนสํารองเงิน
สะสมมาใช้ในวงเงิน 4,825,000 บาท ครับ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขออนุญาตครับท่านประธาน เมื่อสักครู่ผมคิดว่ายกนะครับ ขออภัยด้วยนะครับ 
เหลือ 12 นะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีสมาชิกอนุมัติ 12 เสียง และ งดออกเสียง 1 เสียง นะคะ 
          ต่อไประเบียบวาระท่ี  40  เรื่อง อ่ืน ๆ 

           วันนี้เรามีเจ้าหนา้ท่ีของสาํนักงานคุมประพฤตจิังหวัดนราธิวาส เข้ามาเพ่ือชี้แจง
เกี่ยวกับการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี ซึ่งจะมีการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีที่เกาะปูลากาเมง (เกาะแพะ)  
เชิญคุณฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี  ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ชี้แจงค่ะ 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ สําหรับ
วันนี้กระผม นายฮาสบูเลาะห์ ซาแมยี ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ  ซึ่งติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพฯ มอบหมายให้
กระผมมาช่วยชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของงานคุมประพฤติ ในการจัดตั้ง
บ้านกึ่งวิถี ซึ่งจะมีการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีที่ปูลากาเมง (เกาะแพะ) นะครับ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ
ชุมชนกาแลตาแป  บ้านกึ่งวิถีเดิมทางสํานักงานเรามีการจัดตั้งไว้แล้ว แต่เนื่องจากปี 
๒๕๕๙ ทางคุมประพฤติ ได้มีพระราชบัญญัติใหม่ ดังนั้นการจัดตั้งตาม พรบ. ฉบับเก่า
จึงหมดไป ประกอบกับวันที่ ๓ พฤษภาคม ที่ผ่านมา เชื่อว่าทุกท่านคงทราบ พระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชกิติยาภา ได้เสด็จมาท่ีเรือนจําจังหวัดนราธิวาสและได้ให้
แนวทางกับกระทรวงยุติธรรมผ่านทางกรมคุมประพฤติ ในการดําเนินการพัฒนาชุมชน
กาแลตาแป โดยเจาะจงไปที่ปูลากาเมง (เกาะแพะ) นะครับ ด้วยนายแพทย์สมหมาย                        
ได้ทูลเรื่องนี้ให้แก่พระองค์ท่าน ดังนั้น พระองค์ท่านจึงได้มอบแนวทางอันนี้ คุม
ประพฤติก็ต้องรีบดําเนินการ พอรีบดําเนินการมันก็เจอตอนะครับ เนื่องจาก (เกาะ
แพะ) มีปัญหาเรื่องสถานที่ พ้ืนที่ ซึ่งผมจะขอเท้าความเรื่องการจัดตั้งก่อนว่า บ้านกึ่งวิถี
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เป็นสถานที่เพ่ือให้การดูแลสงเคราะห์ผู้พ้นโทษจากเรือนจํา และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จากคณะกรรมการของเรือนจํา ในส่วนของการคัดโทษพิเศษ เพื่อเป็นการจูงใจนักโทษ
นิสัยดีเยี่ยม เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม สามารถที่จะไปพักอยู่ตรงนั้น โดยมีระยะเวลาที่จํากัด 
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ยังไม่นิ่ง ตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการกําหนด
รายละเอียดให้มันชัดเจนกว่านี้ เป็นที่รองรับสําหรับกลุ่มเปูาหมายเรือนจําและของ
สํานักงานคุมประพฤติ ระหว่างสํานักงานคุมประพฤติ ผู้พ้นคุมประพฤติ และเด็ก 
เยาวชนที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติ พ้นคุมประพฤติ สถานที่ ณ ตรงนี้สามารถที่จะให้
ความช่วยเหลือ ด้านปรับทัศนคติ ด้านการฝึกอาชีพ การส่งต่อหน่วยงานในการ
ประกอบอาชีพภายหลังพ้นการฝึกอบรมตรงนั้น ระยะเวลาเบื้องต้นที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 
๑ เดือน ที่คุมประพฤติจะส่งเสริมในการฝึกอาชีพ ซึ่งจะสอบถามผู้เข้ารับการสงเคราะห์ 
นะครับ เพ่ือให้เราช่วยเหลือได้ตรงจุด เพราะบางครั้งเราไปยัดเยียดอาชีพท่ีเขาไม่ถนัด 
คุมประพฤติก็ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้ ดังนั้น หนึ่งทางเลือกที่เรากําลังดําเนินการ
บ้านกึ่งวิถี เพื่อให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์สําหรับผู้ที่จะพ้นการคุมประพฤติ ผู้ที่อยู่
ระหว่างการคุมประพฤติ ผู้ที่จะพ้นโทษในเรือนจํา เป็นที่พักอาศัยก่อนที่จะกลับไป                      
สู่ชุมชนและสังคม เพื่อปรับตัวให้เข้ากับชุมชน เนื่องจากว่าสภาพเรือนจํา อาจจะมี
สภาพแวดล้อมที่ต่าง ๆ กัน การที่จะกลับไปอยู่ในสังคมโดยทันทีทันใดอาจจะไม่ทัน                   
คุ้นชินกับสังคมเบื้องต้น   โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ตรงนี้  ดําเนินการโดยภาคของ
ราชการก็จริง ในส่วนของการจัดตั้งเสร็จแล้วก็ให้ทางชุมชนซึ่งมีคณะกรรมการของ
ชุมชนดําเนินการและดูแลพร้อม ๆ กับภาคส่วนราชการนะครับ บ้านกึ่งวิถี บางคน
เข้าใจว่าเป็นเฉพาะของสํานักงานคุมประพฤติ บ้านกึ่งวิถีไม่ใช่ของสํานักงาน                         
คุมประพฤติ เป็นของหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็น พมจ. พัฒนาสังคม                          
นะครับ กรมเจ้าท่า อันเป็นกลุ่มภาครัฐที่จะมีส่วนในการดูแลช่วยเหลือนะครับ                        
แต่เนื่องจากว่าได้ดําเนินการไปในระดับหนึ่ง เกิดมีปัญหาในส่วนของการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่นะครับ จึงต้องรบกวนสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่ เราจึงจะสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งเดิมเรามีหนังสือเข้าใจว่าอยู่ในอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สํานักงานเจ้าท่า จึงไปสอบถามสํานักงานเจ้าท่าและได้รับแจ้งมาว่า เนื่องจากเป็น
แผ่นดิน ถ้าเป็นอู่ต่อเรือ เนื่องจากเป็นแผ่นดินเราต้องหันหัวไปทางทิศอ่ืน ๆ เพื่อ
สอบถามหาหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้  โดยเทศบาลกับอําเภอได้มีประชุมกันที่ห้อง
ปลัดจังหวัด ปรากฏว่าทางอําเภอแจ้งมาว่าเกาะปูลากาเมงแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในระบบ                        
ซึ่งเป็นเกาะที่เพ่ิงเกิดมาใหม่เมื่อประมาณ ๔๐ ปีที่แล้ว จึงพยายามดําเนินการหา
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกาะ  จึงเป็นที่มาของการรบกวนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความ
ยินยอมขอใช้พื้นที่แห่งนี้เพ่ือดําเนินการบ้านกึ่งวิถี  โดยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านรอง
นายกเทศมนตรี นายนิยิ นิเลาะ แจ้งว่า ณ ตอนนี้ทางเกาะแพะ แห่งนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส จากประกาศเขตการปกครองสมัยปี ๒๔๗๙ จึงต้องไป
สอบถามจากเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือว่าเขามีเอกสารอะไรบ้างที่จะมาหักล้าง
ประกาศนี้ แล้วที่ประชุมเบื้องต้นได้มีมติว่าให้ทางท่ีดินส่งหนังสือไป ๒ ที่ เพื่อขอให้สภา
ทั้ง ๒ แห่ง ยินยอมในการใช้ เพื่อที่สํานักงานคุมประพฤติจะสามารถดําเนินการเดินเรื่อง
ต่อ เนื่องจากกรอบขอบเขตให้ดําเนินการบ้านกึ่งวิถีมีแค่ ๖ เดือน เป็นระยะเวลาที่สั้น
มาก จึงต้องรีบดําเนินการ จึงต้องประสาน ๒ หน่วยงานนี้ ระหว่างเทศบาลเมือง
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นราธิวาสกับเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ให้บรรจุในวาระของการประชุมสภาเทศบาล
เพ่ือยินยอมในการใช้สถานที่แห่งนี้  จึงเป็นที่มาท่ีผมจะต้องมารบกวน ชี้แจงให้สภา
เทศบาลเมืองแห่งนี้ทราบ ขอขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

สรุปว่าที่ดินนี้ ยังไม่ชี้ชัดว่าเป็นของเทศบาลเมืองนราธิวาส ใช่ไหมค่ะ เพราะ
อย่างนั้นเทศบาลขออนุญาตสภาไม่ได้ เพราะไม่ใช่ที่ของเทศบาล 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

มติที่ประชุมบอกว่าทั้ง ๒ เทศบาล ให้ออกหนังสืออนุญาตให้ตรวจสอบก่อนได้
หรือไม่ เพราะว่าหลังจากนั้นหากพิสูจน์สิทธิได้แล้ว ก็จะมุ่งไปหน่วยงานนั้นโดยตรง 
เพ่ือที่จะดําเนินการโครงการนี้ต่อได้ ไม่อย่างนั้นสํานักงานท่ีดินไม่สามารถดําเนินการได้ 
ถ้าท่านติดอยู่ ซึ่งตรงนี้ทุกคนเข้าใจว่าอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ แต่การที่จะทําบ้านกึ่งวิถี 
ไม่ใช่ผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นการทํา
ประโยชน์เพื่อสังคม ขอนําเสนอครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ขอหารือนิติกรนะคะว่าถ้าไม่ใช่ที่ดินของเทศบาล เทศบาลไปอนุมัติเป็นอํานาจ
ของเทศบาลหรือไม่ค่ะ เชิญค่ะ 

นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 

สวัสดีค่ะที่จริงแล้วทางคุมประพฤติเพียงแต่ขอให้เราให้ความยินยอมในการ
ตรวจสอบสิทธิโดยมีเงื่อนไขว่าให้ความยินยอมหรือเปล่า การที่จะได้หรือไม่ได้คือจะต้อง
ไปขอตรวจสอบสิทธิที่ดินก่อน  แค่เบื้องต้นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นของเทศบาล                            
จะยินยอมให้หรือไม่แค่นั้น ในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ แค่ว่าให้ความยินยอมก่อนได้หรือไม่ 
ไม่ได้มาผูกพันเทศบาล ว่าเทศบาลให้ความยินยอมแล้วมันจะต้องได้ เพราะมันอยู่ที่
เงื่อนไข จะต้องตรวจสอบสิทธิอีกทีหนึ่งใช่หรือไม่ค่ะ แค่นั้นเอง 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

โดยกายภาพแล้ว ทุกคนคงเข้าใจว่าเกาะปูลากาเมงจะอยู่ฝังนี้ ถ้าเป็นความลึก
ของแม่น้ําเข้าใจว่าเป็นของเทศบาล และสาธารณูปโภคเบื้องต้นชุมชนก็เป็นคนของ
เทศบาลที่ไปใช้ประโยชน์ ต้องยอมรับเลยว่าเบื้องต้นไม่คิดว่าจะอยู่ในส่วนเทศบาลตําบล                     
กะลุวอเหนือ จนกระทั่งมาดูแผนที่ ๆ ท่านรองได้ไปยื่นสํานักงานท่ีดินนะครับ ว่าไม่ได้
อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงต้องพิสูจน์ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ค่ะ สรุปว่า ถ้ารออนุมัติก็อนุมัติในหลักการแต่ว่าเรื่องข้อเท็จจริงนั้น ค่อยว่ากัน
อีกที การที่จะอนุมติในหลักการเทศบาลต้องเสนอญัตติด้วยวาจา ถ้าอนุมัติวันนี้เพราะ
มันเรื่องเร่งด่วนของสํานักงานคุมประพฤติ ถ้ารออนุมัติในการประชุมเที่ยวหน้าก็ปีหน้าก็
คงจะไม่ทัน ประธานสภาจะขอบรรจุระเบียบวาระนี้ เพิ่มระเบียบวาระ ขออนุมัติใช้
สถานที่เกาะปูลากาเมง (เกาะแพะ) รายละเอียด ขอเพ่ิมญัตติ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล      
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ความเข้าใจของผมนะครับว่าทางคุมประพฤตินี้เขา
มาหารือให้เราบรรจุในระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งสํานักงานคุมประพฤติคิดว่าอยู่ใน
พ้ืนที่ของเทศบาล ขอให้อนุมัติให้ไปตรวจสอบว่าเกาะปูลากาเมง (เกาะแพะ) อยู่ในพื้นท่ี
ของเทศบาลหรือเปล่า หลังจากนั้นคุมประพฤติจะไปดําเนินการขอกรมท่ีดิน เพ่ือให้
ชัดเจนว่าเป็นของเทศบาล ๑๐๐ % เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อใช่หรือไม่ 
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นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

ขอบคุณครับ เจตนารมณ์ที่ขอครั้งนี้ ที่ดินที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าตามกฎหมาย
ของที่ดินแล้วนั้นจะต้องยื่นขอใช้โดยสํานักงานท่ีดินนะครับ การขอใช้พื้นที่ยินยอมให้ใช้
พ้ืนที่เลยนะครับ เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าหน่วยงานไหน ที่เป็นพื้นที่ไหนรับผิดชอบ
เกาะปูลากาเมง (เกาะแพะ) จึงขอมติสภาเห็นชอบในการยินยอมใช้พื้นที่ตรงนั้น 
หลังจากพิสูจน์ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลไหน เมื่อพิสูจน์ชัดเจน ๑๐๐  %       
อันนี้ก็จะดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นผมไม่ได้ทําคนเดียว ทําเป็นมติที่ประชุม                    
ซึ่งคํานึงอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้หลายหน่วยงานอย่างท่ีดิน โยธา ไม่จําเป็นต้องมีการประชุม
สภา แต่ของเทศบาลต้องมีการประชุมสภาเพ่ืออนุมัติหรือไม่อนุมัติ ต้องมีการดําเนินการ
อย่างเร่งด่วนหลังจากประกาศเป็นบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบนําร่องของประเทศนะครับ                      
เลยต้องรบกวนการประชุมในครั้งนี้    เดี๋ยวรายละเอียดผมจะส่งเอกสารเพ่ิมเติมใน
ภายหลัง ซึ่งเบื้องต้นท่านผู้เชี่ยวชาญจากกรมฯ ได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีแล้วนะ
ครับ ในส่วนการจัดตั้งตรงนั้นนะครับ  อาคารจะใช้ของเดิมซึ่งเป็นที่ทําการบ้านมั่งคง 
จะมี  ๒ อาคาร จะซ่อมแซมทั้ง ๒ อาคาร จะสร้างเพิ่มในส่วนของอาคารอเนกประสงค์                       
โรงอาหาร ห้องน้ําให้มีเพียงพอ ซึ่งงบประมาณทั้งหมดจะใช้ในส่วนของงบ ปปส.                                     
นะครับ ปปส. จะเป็นผู้สนับสนุน  ในการขอใช้ในที่นี้จะไม่ใช้ทั้งหมด ด้านหัวชุมชน                                 
ใช้เป็นอู่ต่อเรืออยู่ จะไม่ก้าวก่ายชุมชนนะครับ ในด้านฝั่งนี้เป็นสถานที่เรียนตาฟิต เรียน
ท่องจํากุรอานจะไม่ก้าวก่าย จะใช้ส่วนตรงกลางส่วนที่มีบ้านมั่งคง จะประกอบไปด้วย
มัสยิด โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ สหกรณ์ รวมถึงกลุ่มแม่บ้านที่ทําข้าวเกรียบ 
อาคารบ้านพักสองหลังนะครับใช้เฉพาะส่วนกลาง ถามว่าไปกระทบกับชุมชนหรือเปล่า 
เบื้องต้นพยายามทุกอย่างไม่อยากกระทบวิถีชีวิตของชุมชน ๆ มีความเป็นอยู่อย่างไร 
หลังจากท่ีประกาศแล้วอยากให้อยู่เหมือนเดิม สามารถท่ีจะข้ึนลงบนเกาะ สามารถ
เดินทางไปอู่ต่อเรือ เด็กสามารถจะเรียนตาฟิตตามปกติ กระบวนการของสํานักงานคุม
ประพฤติพยายามพัฒนาบุคคลกลุ่มเปูาหมายให้สอดคล้องกับชุมชนให้มากที่สุด   เป็น
เจตนาของสํานักงานคุมประพฤติดังเดิมอยู่แล้วครับ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ชุมชนได้อะไร จากการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีครับ 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

ครับชุมชนตรงนั้น ๑. คณะกรรมการที่ดําเนินการจะได้รับค่าตอบแทน อีกส่วน
หนึ่งชุมชนจะเป็นวิทยากรในการช่วยเหลือการประกอบอาชีพนะครับ แต่ผมยอมรับว่า 
ไม่ทั้งหมดที่จะได้ประโยชน์ คงยาก แต่อย่างน้อยจะพยายามดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตรงนี้ อย่างการฝึกอบรมเรื่องช่าง คนในชุมชนมีความเชี่ยวชาญการต่อเรือ การทําข้าว
เกรียบ กลุ่มแม่บ้านหลายคนสามารถจะเป็นวิทยากรได้ จะคัดเลือกคนในชุมชนเพ่ือฝึก
อาชีพและส่งต่อองค์กรภายนอกต่อไป  

นายโอภาส  อิสระนรากุล      
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คืออย่างนี้ครับ ผมเข้าใจว่าขณะนี้สํานักงานคุมประพฤติจะใช้พื้นที่ตรงนั้น             
การจะใช้พื้นที่ตรงนั้น คุณไม่กล้าเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ของใคร สมมุติฐานว่าน่าจะเป็น
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพราะฉะนั้นทางคุมประพฤติขอไปสํารวจพื้นที่ว่าเป็นของ
เทศบาลเมืองนราธิวาสหรือไม่  โดยกรมเจ้าท่าเขาจะรู้ว่าเส้นแม่น้ําเป็นเขตของ                      
ฝั่งนราธิวาสหรือเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ถ้าเราจะอนุมัติเทศบาลก็ไม่รู้ว่าใช่                
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หรือเปล่า เทศบาลไม่มีอํานาจ ขอไปสํารวจพื้นที่ว่าเป็นของเทศบาลหรือไม่ ถ้าใช่ค่อย
มาขออนุมัติใช้พื้นที่ใช่ไหมครับ ถ้าไปคุยกับกรมเจ้าท่าว่าพื้นท่ีตรงนี้เป็นของใครครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ดิฉันเพ่ิงเห็นหนังสือของทางสํานักงานคุมประพฤติ เขาส่งมาเทศบาลแล้วส่งถึง
สํานักการช่างเรียนนายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุญาตสํานักงานท่ีดินจังหวัด จึงใคร่
ขอให้เทศบาลเมืองประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อร่วมพิจารณาว่าจะขัดข้องหรือไม่                          
จะเห็นชอบให้สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส  ขออนุญาตที่ดินมาตรา ๙ จัดขึ้น
ทะเบียนที่ดินของรัฐ หมายถึงว่าที่ดินยังไม่รู้เป็นของใคร ที่ดินของรัฐ เกาะแห่งนี้เป็น
ที่ดินของรัฐต้องขออนุญาตหลายฝุาย ที่ดิน เจ้าท่า เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ เทศบาล
เมืองนราธิวาสที่อยู่บริเวณนี้ว่าไม่ขัดข้องให้ใช้ใช่หรือไม่ค่ะ วันนี้ที่ขออนุญาตสภาก็คือ 
ขอถามว่าจะขัดข้องหรือไม่ ถ้าสํานักงานคุมประพฤติจะขอใช้ที่ดินตรงนี้ ไม่รู้ว่าเกาะ
แห่งนี้เป็นของใคร  เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเห็นชอบเทศบาลไม่ขัดข้องถ้าที่ดินส่วนนี้เป็น
ของเทศบาลหรือเป็นของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ เขาก็ต้องตอบไปว่าไม่ขัดข้อง                    
ที่คุมประพฤติจะขอใช้พื้นที่ใช่หรือไม่ค่ะ เป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยเหมือนที่เจ้าหน้าที่ว่า 
กลัวไม่ทัน มีหนังสือแจกหนังสือมีหลายหน้าเป็นเรื่องเร่งด่วนกลัวไม่ทัน  

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานสภาครับผมขอแสดงความคิดเห็น เพราะว่าที่ดินยังไม่ชัดเจนว่า
เป็นของใคร ที่ชัดเจนก็คือหาดนราทัศน์เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ เป็น พรบ.
ปกครองท้องที่ตามมาตรา ๑๒๒ นายอําเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ให้ดูแล 
แต่ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ตามมาตรา ๑๒๒  ตามลักษณะปกครองท้องที่ ถ้าหากเราไป
อนุญาต 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ใช่ค่ะ ถ้าสภาเทศบาลบอกว่าไม่ขัดข้อง ทางคุมประพฤติต้องไปขอผู้ว่าราชการ
จังหวัดต่อไป 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เพราะว่าถ้าเป็นที่ดินตามท่ีผมกล่าวมา ต้องไปดูตามประมวลกฎหมายที่ดินตาม 
มาตรา ๘ มีวิธีการขออนุญาตครับ  

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

ตามมาตรา ๘ ทวิ เป็นกฎหมายของที่ดินจะต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดว่ายินยอมให้ใช้ กับการไม่ขัดข้องคนละความหมายกันต้องขออภัยด้วยนะครับ 
การไม่ขัดข้องเป็นการอนุญาตรวม ๆ ลักษณะนั้นมากว่า อนุญาตจะเป็นการเจาะจงว่า
พ้ืนที่ของเราใช่ไหมครับ ตรงนี้ทางที่ดินจะขอเป็นหลักฐานเพ่ือรวบรวมหน่วยงานต่าง ๆ 
เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะตั้งคําสั่งอีกครั้งหนึ่ง ถ้าตามมาตรา 
๑๒๒ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถ้าหากว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินคือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ สามารถให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ ถ้าตามมาตรา ๑๒๒ นะครับ 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

จะนําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเบื้องต้นต้องใช้มติของทุกฝุายเพ่ือมาประกอบอีก
ครั้งหนึ่ง 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสเรียนว่า การขอนุญาตใช้ตามมาตรา ๘ 
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินครั้งนี้ สํานักคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสได้ยื่น      
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นราธิวาส  คําร้องขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการตาม
มาตรา ๘ ทวิ ที่ว่าต้องขออนุญาตผู้ว่าแห่งประมวลกฎหมายที่ดินมาด้วยแล้ว พร้อมทั้ง
หนังสือสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คือในวันนี้ 
เทศบาลเพียงแต่ว่าอนุมัติว่าจะขัดข้องหรือไม่ขัดข้อง เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ถ้าไม่
ขัดข้องทางสํานักงานคุมประพฤติจะไปดําเนินการต่อ แต่ท่ีดินยังไม่ชี้ชัดว่าเป็นของใคร 
จึงต้องให้เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือเพ่ือดําเนินการแบบนี้เช่นกัน  

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

นายอานนท์ โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมอยากจะปรึกษาครับ พื้นที่ตรงนั้นไม่ทราบว่าเป็นของใคร มีชาวบ้านอาศัย
อยู่แล้วใช่ไหม ครับ 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

ไม่มีครับ เป็นเกาะครับ 

นายอานนท์ โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ที่บอกว่ามีอาคาร มีการทําข้าวเกรียบ 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

เป็นที่สาธารณะครับ 

นายอานนท์ โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เป็นที่สาธารณะประโยชน์ครับ เพราะถ้ามีคนอยู่ ๕ ปี ๑๐ ปี นาน ๆ ไป จะไล่
ชาวบ้านออกไป คิดว่าอย่างนั้นครับ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

สร้างมัสยิด มีการเรียนตาฟิกอัลกุรอาน เขาสร้างให้ประธานชุมชนอยู่ฟรี ๆ 
ภรรยาประธานชุมชนอยู่ตรงนั้น ที่จริงเป็นของส่วนรวม ที่จริงให้คนอ่ืนอยู่ ที่บอกว่ามี
คนอยู่ไปดูได้ มีบ้านประธานชุมชน มีที่ละหมาด มีฮาฟิก มีการทําข้าวเกรียบ ของ
ส่วนรวม แต่เป็นของส่วนตัวทั้งนั้น อีกฝั่งหนึ่งทําอู่ต่อเรือ ผมคนแถวนั้นรู้ดีนะครับไป
สืบเสาะได้เลย กองสวัสดิการสังคมไปบ่อยครับไปดูเลยครับ ของชุมชนแต่เพ่ือประโยชน์
ของคนเดียว สร้างบ้าน มีการเลี้ยงแพะ เลี้ยงเป็ด ผมฝากท่านประธานสภาเทศบาลด้วย
ครับ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับจากที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติมาขอจะให้ท่านสมาชิกรับรองอะไรต่าง ๆ ให้ดู
รายละเอียดที่จะขอความเห็นชอบ ขอมติอะไรต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร ทางข้าราชการทุก
คน ช่วยกันออกความคิดเห็นให้ทางสมาชิกบ้าง ว่าอย่างไร ท่านที่พอจะให้คําแนะนําได้ 
ไม่ใช่ว่าผลักให้ท่านสมาชิกอย่างเดียว เดี๋ยวอนุมัติไปเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกใช่ไหมครับท่าน
นิติกร หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ให้ท่านสมาชิกได้ตัดสินใจ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง

เชิญท่านผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงานค่ะ 
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นราธิวาส 

นายโชคชัย วัฑฒนายน 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ลักษณะตามท่ีทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
อธิบายไปแล้วตาม พรบ .ปี ๒๔๗๙ คือลักษณะที่ชายหาดนราทัศน์ ตีแล้วว่าหน้า
กระโจมไฟอยู่ทางขวามือ ตีความว่าเป็นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกัน อํานาจดูแล
ตามมาตรา ๑๒๒ ที่ได้ว่าไปแล้วเป็นอํานาจของอําเภอ เทศบาลมีหน้าที่ในการช่วย 
เจ้าภาพหลักคืออําเภอ เทศบาลมีหน้าช่วยดูแลที่สาธารณะประโยชน์ ดูแล้วว่าไม่อยู่ใน
อํานาจของเทศบาลจะไปอนุญาต ถ้าจะอนุญาตต้องไปกรมท่ีดิน ตามมาตรา ๘ ท่าน
ทราบแล้ว การถอนมันเยอะ ต้องขอถอนสภาพก่อนแล้วค่อยใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้ใด
จะใช้ไม่ได้ ผมแนะนําให้ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมท่ีดินหารือในเรื่องนี้ ผมดูแล้วไม่ใช่
อํานาจของเทศบาลครับ 

 

 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

ขออนุญาตนะครับทางที่ดินได้ดําเนินการเพื่อที่จะถอนสภาพ เนื่องจาก
ระยะเวลาจะต้องใช้เวลา ด้วยคําสั่งที่เร่งด่วนทางท่ีดินจังหวัดก็ได้ให้คุมประพฤติ
ดําเนินการด้านนี้ก่อน 

นางสุชีพ  เกื้อกูล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เรียนท่านประธานนะคะ ในส่วนของหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลขอให้ความเห็น
ในเรื่องที่ทางประธานพูดเม่ือสักครู่นี้ จะเพ่ิมเป็นระเบียบวาระ จะพูดในประเด็นนี้ การ
จะเสนออะไรเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต้องทําเป็นญัตติ ญัตติผู้เสนอ มี ๒ ส่วน คือ 
ผู้บริหารกับสมาชิกภาเทศบาล ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลเสนอต้องมีผู้รับรอง แต่ถ้า
ผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ชัดเจนในระเบียบมีค่ะ เดิมเรื่องนี้มีแล้วอยู่ในมือท่าน
ประธาน เรื่องเข้าทางสํานักการช่าง ซึ่งสํานักการช่างบันทึกเสนอผู้บริหารแล้ว แต่
รายละเอียดยังไม่มี ทางผู้บริหารแจ้งบอกว่าให้สํานักปลัดจัดเข้าระเบียบวาระ ทาง
สํานักการช่างแจ้งมาแล้วไม่มีญัตติ สํานักปลัดเทศบาลไม่สามารถนําเข้าท่ีประชุมสภาได้ 
ได้คุยกันแล้วว่าจะมีประชุมสภาอีกครั้งคือเดือนพฤศจิกายน เป็นสมัยสามัญ ถ้าเกิด ณ 
วันนั้น ทางสํานักการช่างมีข้อมูลว่าที่ดินตรงนั้นเทศบาลดูแล หรืออยู่ในพื้นท่ีของ
เทศบาล ต้องไปหาข้อมูลจากที่ดินมาประกอบสามารถทําญัตติเสนอสภาเทศบาลได้ 
สภาเทศบาลถึงจะมีอํานาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือเห็นชอบ ต้องไปดูเป็นเรื่อง ๆ ใน
ส่วนของญัตติที่จะเสนอสภาต้องเสนอเป็นญัตติเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นเรื่องด่วนหรือไม่
ด่วนก็ตามนะคะ ถ้าไม่ด่วนเสนอก่อน  ๕ วัน ถ้าด่วนเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมได้  มี ๒  
ส่วนที่เสนอสภาได้ คือ ผู้บริหารกับสมาชิกสภาเทศบาล คนอ่ืนไม่สามารถเสนอญัตติได้
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ขอบคุณท่านหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลนะคะ 

นายสมิต    เสริมนิภารัตน์ 
รก.ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุม ในส่วนของสํานักการช่าง 
ขอนําเรียนข้อมูลประกอบคําพิจารณา คือเรื่องนี้ได้รับเรื่องมา ทางเจ้าหน้าที่ได้
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ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าที่ดินบริเวณเกาะนี้อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
ตรวจจากแผนที่ชัดเจนแล้วครับ ได้ไปประสานกับเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ โดย
ข้อมูลทางกายภาพไม่พบหลักฐานว่าของกะลุวอเหนือ โดยพฤตินัยเขาก็คงอยากให้อยู่
ทางกะลุวอเหนือ อันนี้เป็นข้อมูลเชิงกายภาพ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบพื้นท่ี ได้
ถ่ายภาพดังภาพในเอกสาร นําเรียนผู้บริหารรับทราบว่า ได้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง       
มีอาคาร ได้นําเรียนเบื้องต้นถูกต้อง ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องท่ีจะขอให้ โดยตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจะต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องพิจารณาโดยสภา พิจารณาว่าขัดข้องหรือไม่ เรื่องถ้าจะพิจารณา
เปรียบเทียบ เหมือนกับว่าเราออกโฉนดที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินจะได้รับการยินยอมจาก
เจ้าของที่ดินข้างเคียง โดยรอบว่าขัดข้องหรือไม่ขัดข้องแต่มิได้เป็นการอนุญาต ขอ
อนุญาตนําเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา ขอขอบคุณครับ 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ท่านสมาชิกได้บอกว่าที่ดินเป็นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ จริงแล้วเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าจึงไม่ได้มีตัวกฎหมายอีกบทหนึ่ง  (๑๓๐๔) 
(๑) ไม่ต้องถอนสภาพ แต่จะต้องนําขึ้นทะเบียนของทบวงการเมือง หน่วยงานเทศบาล 
สามารถเข้าทบวงการเมืองได้ จึงต้องขอตามมาตรา ๙ ทวิ คู่ ไปด้วย เพื่อจะใช้
ประโยชน์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่ใช่ลักษณะของหาดนราทัศน์ อันนั้นเป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ เป็นอีกตัวกฎหมาย ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ที่ดินว่างเปล่าแล้วใครรับผิดชอบ อยู่ในเขต เชิญคุณอานนท์ โสตติมานนท์ ค่ะ 

นายอานนท์ โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เมื่อสักครู่ผู้อํานวยการสํานักการช่างได้สรุปแล้วว่า ได้สํารวจทางกายภาพ
ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพราะฉะนั้นเทศบาลไม่สามารถอนุมัติ
ได้หรือเห็นชอบได้ เพราะไม่ได้อยู่เขตของเทศบาล 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ทางสํานักงานคุมประพฤติหารือกรมที่ดินแล้วยังคะ 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

หารือเรียบร้อยแล้วครับ เป็นคําแนะนําจากนายลือชัย ส่งหนังสือฉบับนี้มาเป็น
ที่ดินที่ล่องลอยที่อยู่กับหลายๆ หน่วยงาน ไม่แน่ใจว่าอยู่หน่วยงานไหนจับหน่วยงาน
ลําบาก ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนดูแลรับผิดชอบ เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ณ ที่นี้ขอให้ขึ้น
ทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

แต่สําคัญที่ท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างบอกว่าอยู่นอกเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ถ้าไปอนุมัติ  

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

ที่ท่านนายกชี้แจงเมื่อสักครู่ไม่ได้เป็นการอนุมัติ เป็นการขอว่าขัดข้องหรือไม่ที่
จะใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้ แค่นั้นเองครับ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            ขออนุญาตแสดงความเห็น คือไม่ได้เข้าในญัตติตั้งแต่เบื้องต้นทางสมาชิกก็ไม่       
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นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ทราบข้อมูล เรื่องเร่งด่วนแบบนี้การตัดสินใจขอใช้เวลาในการพิจารณา อย่างท่าน
หัวหน้าสํานักปลัดบอกว่าจะประชุมอีกครั้งเดือนพฤศจิกายน ผมว่าไปรอก่อน แล้วให้
ทางสํานักการช่าง เสนอเข้าญัตติค่อยมาพิจารณาอีกทีในเดือนพฤศจิกายนดีไหม ทัน
ไหม  

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

น่าจะไม่ทันครับ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

นี้ถ้าเป็นตามวาระจริง ๆ ทางหัวหน้าสํานักปลัดครับ จะต้องเสนอญัตติสดใช่
หรือไม่ครับ ในญัตติไม่มีต้องรับรองหรือว่าต้องให้ผู้บริหารเสนอหรือสมาชิกเสนอ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

การบรรจุญัตติเข้าวาระนั้น ๑ .ผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรองได้เลย เสนอด้วย
วาจาก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน ๒ .สมาชิกสภาเสนอต้องมีผู้รับรอง ๒ คน แต่สมาชิกสภา
ต้องเป็นผู้เสนอ มี ๒ ฝุาย เท่านั้นที่เสนอได้ ขณะนี้คือบรรจุเข้าไม่ได้ ไม่ได้เสนอเป็น
ญัตติ ต้องเลื่อนเป็นพฤศจิกายน ตอนนี้ไม่ทันนะค่ะ เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ การเสนอญัตติด้วยวาจาต้องเรื่องเร่งด่วน จะต้องเกิด
ภัยพิบัติ  เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน มาช้า ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะเชิญท่านรองปลัดเทศบาล 

นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา 
รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตค่ะ หนังสือจริง ๆ แล้วเพ่ิงเห็นเมื่อสักครู่นี้เอง แต่โดยเนื้อหาสาระ
เหมือนที่คุยกันหลายคนบอกไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล เทศบาลไม่มีอํานาจไปอนุญาต 
และไม่ได้อยู่เขตกะลุวอเหนือด้วย เพราะฉะนั้นทางที่ดินจังหวัดต้องเป็นผู้ดําเนินการ 
เขาทํามาถูกแล้ว  หนังสือฉบับนี้มาจากท่ีดินจังหวัด เพื่อให้เทศบาลเมืองเรียนท่าน
นายกเทศมนตรีเมือง ให้ท่านนายกนําเข้าที่ประชุมสภา ถามว่าสภาขัดข้องหรือไม่ ถ้า
สํานักงานที่ดินจังหวัดจะขอไปใช้ประโยชน์เพื่อทางราชการแค่นั้นเอง เทศบาลไม่มี
อํานาจจะไปเห็นชอบหรืออนุมัติ ไม่มีค่ะ เนื้อหาสาระทางคุมประพฤติบอกเป็นเรื่องว่า
ด่วน เพราะฉะนั้นท่านนายกฯสามารถยื่นญัตติด้วยวาจาได้ค่ะ 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

ขออภัยทุกท่านด้วยครับ ผมไม่สามารถก้าวล่วงอํานาจของสภา แล้วแต่สภาจะ
เห็นชอบ แต่เนื่องจากว่าญัตติที่ไม่ได้เข้าท่ีประชุม หนังสือทางที่ดินบอกว่าเขาได้ส่งนาน
แล้ว เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในวาระก่อนการประชุมแล้ว หนังสือทางสํานักงานที่ดินบอกส่ง
มานานแล้ว อาจจะมีข้อผิดพลาดที่หนังสือเพ่ิงมาเห็น สุดท้ายแล้วแต่ในที่ประชุมสภา
แห่งนี้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

แล้วถ้าไปเดือนพฤศจิกายนทันไหม ถ้าไม่ทัน จะเกิดการเสียหายต่อ
ประเทศชาติมากไหม อย่างไร 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

อย่างนี้ครับ ที่สภาไม่สามารถจะมีคําตอบว่าสามารถที่จะขัดข้องหรือไม่ขัดข้อง 
เพราะว่าไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระใช่ไหมครับ ไม่แน่ใจว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อเขา
บอกให้เร็วที่สุด ถ้าเดือนพฤศจิกายนนะครับทางที่ดินบอกว่าให้ตอบไม่เห็นชอบ ถ้าสภา
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ขัดข้องขอให้ตอบกลับที่ดินไปเลยว่าไม่เห็นชอบ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ไม่ใช่ไม่เห็นชอบ คือวันนี้เทศบาลไม่ได้เสนอเป็นเรื่องเป็นราว เทศบาลแค่หารือ
กันเฉย ๆ ไม่ได้ทําเป็นญัตติ เทศบาลตอบไม่ได้ว่าสภาเทศบาลมีมติว่าอย่างไร นอกจาก
ว่าเหมือนท่านรองปลัดเทศบาลเสนอ ถ้าเรื่องด่วนจริง ๆ ไม่ได้แล้วคอขาดบาดตาย                
จริง ๆ พ้นแล้วพ้นเลย พ้นโอกาสประทศไทย ให้ท่านผู้บริหารเสนอด้วยวาจาโดยที่
สมาชิกไม่ต้องรับรอง บรรจุญัตติเข้ามาให้สภาพิจารณา เห็นควรให้ใช้ค่ะ  

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

เลื่อนได้ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

เลื่อนแบบไหนค่ะ 

นายฮาสบูเลาะห์  ซาแมยี 
พนักงานคุมประพฤติ 

เลื่อนเป็นประชุมรอบหน้าครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

คือเทศบาลก็อยากช่วยจริง ๆ อยากจะให้ชาวเขตเทศบาล ได้รับประโยชน์จาก
คุมประพฤติ เพราะคุมประพฤติทําเพ่ือสาธารณะ ทําเพื่อเยาวชนลูกหลานเรา สรุปว่า
รอบหน้านะค่ะ  เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสได้ชี้แจงมา ผมเห็นว่า
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วน จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อที่ 38 วรรค 5 (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน จึงขอเสนอ ญัตติ
ขอให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณาว่ามีข้อขัดข้อง และเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสขออนุญาตใช้ที่ดินเกาะปูลากาเมง(เกาะแพะ) 
เพ่ือใช้ประโยชน์ทําโครงการบ้านกึ่งวิถี เป็นญัตติลําดับที่ ๔๐ นะครับ จึงเรียนมาเพ่ือ
พิจารณา สําหรับวาระอ่ืน ๆ ขอขยับเป็นระเบียบวาระท่ี ๔๑ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

เลขานุการสภาเทศบาลอ่านข้อบังคับญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ครับข้อที่ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นําข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม การรับรองเช่นว่านี้ให้กระทําโดยการยกมือให้พ้นศีรษะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ค่ะ  ตามท่ีท่านผู้บริหารได้นําเสนอญัตติด้วยวาจา ดิฉันพิจารณาแล้ว เห็นด้วย  
อนุญาตให้เสนอด้วยวาจานะคะ  การเสนอด้วยวาจานั้น ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554  ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้นําความในข้อ  63 วรรคหนึ่งใช้บังคับ



 
 
 

113 

โดย วรรค 2 การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวนี้  ก็ต้องมีเสียงรับรองนะคะ  การเสนอด้วยวาจาต้องมีเสียง
รับรองตามท่ีผู้บริหารได้นําเรียนมา โดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ตามข้อ 39 วรรค 2 
เพราะฉะนั้น  ดิฉันขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง)  ค่ะ  เสียงรับรอง
ถูกต้องนะคะ  ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ข้อ  38  วรรค  6  การบรรจุ
ญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรค  5  นั้น  ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมคราวนั้นเลยนะคะ  ฉะนั้น  ข้อ 27  วรรค  2  ในกรณีที่ท่านประธานสภา
ท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 
ดิฉันขอบรรจุญัตติ ขอให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณาว่ามีข้อขัดข้อง และ
เห็นชอบหรือไม่ที่จะให้สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสขออนุญาตใช้ที่ดินเกาะ                
ปูลากาเมง(เกาะแพะ) เพ่ือใช้ประโยชน์ทําโครงการบ้านกึ่งวิถี ของสํานักการช่าง                          
เป็นระเบียบวาระท่ี  40  เลยนะคะ    

เชิญท่านนายกฯเสนอญัตติค่ะ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ด้วยสํานักงานท่ีดินจังหวัดนราธิวาส มีหนังสือ นธ ๐๐๒๐ .๕/๑๔๔๓๐ ลงวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องขออนุญาตตามมาตรา ๙ และการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ
ตามมาตรา ๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วนและมี
ความสําคัญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม จึงขอเสนอญัตติขอให้สภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส พิจารณาว่ามีข้อขัดข้อง และเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้สํานักงาน                          

 

คุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสขออนุญาตใช้ที่ดินเกาะปูลากาเมง (เกาะแพะ) เพ่ือใช้
ประโยชน์ทําโครงการบ้านกึ่งวิถี ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอถามมติ สมาชิก                  
ท่านใดเห็นชอบและไม่ขัดข้องให้สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ใช้ที่ดินเกาะ                 
ปูลากาเมง (เกาะแพะ) โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  ๙ เสียง) 9 เสียง  สมาชิกท่านใด 
ไม่เห็นชอบ (โปรดยกมือค่ะ)ไม่มีนะคะ เห็นเป็นอย่างอ่ืน (โปรดยกมือค่ะ) ไม่มีนะคะ         
งดออกเสียง 1 เสียงนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบและไม่ขัดข้อง ให้สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดนราธิวาสใช้ที่ดินเกาะปูลากาเมง (เกาะแพะ)  ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ
ค่ะ ต่อไประเบียบวารที่ ๔๑ เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี  41  เรื่อง อ่ืน ๆ  เชิญท่านสมาชิกค่ะ 
 เรียนท่านประธาน ผมมี ๒ เรื่อง  ให้ทางเทศบาลดูแล ๑. เรื่องอู่ซ่อมรถ ทางท่ี

จะไปหาดนราทัศน์ จอดรถกีดขวางทางจราจร ทําให้ถนนแคบ ๒.อู่ที่ติดกับกูโบร์                 
โต๊ะบีแด ตรงนั้นเป็นเส้นทางที่เด็กนักเรียนไป-กลับโรงเรียน ทําให้รถติด เขาจอดรถ                 
รอซ่อมมีจํานวนหลายคัน ให้ผู้ที่รับผิดชอบช่วยไปตรวจสอบด้วย อีกเรื่องคือเรื่องไลน์ที่
ทางชาวบ้านมี ๒ ไลน์ ไลน์ศูนย์รับปัญหากับไลน์สาธารณสุข ข้อที่ ๑ มีชาวบ้านพูดว่า 
เดี๋ยวนี้ผู้รับเหมาสามารถสั่งเทศบาลได้หรือ ที่ผมอ่านวันนั้นมีเจ้าหน้าที่กอง                     
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สาธารณสุขฯ ไปทําความสะอาด ทําเพ่ืออะไรผมไม่ทราบ ผมไม่มีรายละเอียด ข้อท่ี ๒ 
ท่านสมาชิกบางคนพูดว่าท่านรองนายเทศมนตรี นายนิยิ นิเลาะ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้รับเหมา จะทําให้สภาเทศบาลเสียหาย องค์กรเสียหาย ชาวบ้านจะมองว่าท่าน
นายกเทศมนตรีเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับท่านรองนายกเทศมนตรี นายนิยิ นิเลาะ 
ชาวบ้านถามความจริงเป็นอย่างไร ว่ารองนายเทศมนตรีมีอะไรกับผู้รับเหมาหรือเปล่า 
ถ้ามีอะไรกับผู้รับเหมา จะไปผิดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 จตุทศ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีต้องไม่กระทํา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (3) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือว่าทางอ้อมใน
สัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือเทศบาล
นั้นจะกระทํา ผมไม่สบายใจ ก็เลยอยากจะให้ท่านประธาน ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่โดน
พาดพิงชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการลงไลน์ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ทุกท่านทราบเรื่องนี้ จะตอบหรือไม่คะท่านผู้บริหาร หรือไม่ตอบก็ได้ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตท่านประธานนะครับ ท่านเป็นประธาน ท่านต้องเป็นกลาง ท่านต้อง
ถามผู้บริหาร ไม่ใช่ว่าจะตอบหรือไม่นะครับ ถ้ารองนายกเทศมนตรีไม่ตอบก็ไม่เป็นไร  
จะได้ตอบชาวบ้านรับทราบด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันพูดตามข้อบังคับนะค่ะ เพราะว่าวาระอ่ืน ๆ ไม่ได้เสนอเป็นญัตติ ท่าน
ผู้บริหารจะตอบก็ได้ ไม่ตอบก็ได้ คือดิฉันไม่ได้ว่าไม่เป็นกลาง หรือเข้าข้างใคร ดิฉันพูด
ตามข้อบังคับสภา เชิญท่านรองนิยิค่ะ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ครับ อับดับ
แรกผมขอปฏิเสธผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น ที่จริงไม่มีอะไรกับผู้รับเหมาเลย มี
อะไรไม่ได้ ที่จริงเรื่องนี้ผมเครียดมาก ผมได้ไปคุยกับท่าน สท.ไพโรจน์  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอความกรุณาอย่าพาดพิงเขาไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ไม่อนุญาตค่ะ ให้เอ่ยชื่อ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ผมไปพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว จับมือแล้ว เขาก็ขอโทษแล้ว ผมอภัยให้เขา ผม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับเหมาใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าในเดือนกันยายนส่วนใหญ่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องพัฒนาในเขตเทศบาลทั้งหมด เพราะสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ ตัวแทนพระองค์ ส่วนหน้ามาตรวจสอบ 
เทศบาลต้องปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม อย่างอ่ืนผมไม่เก่ียวนะครับท่านผู้อํานวยการทราบ
ดี ผมขอปฏิเสธทุกอย่างครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

หวังว่าทุกคนเข้าใจท่านรอง มีอีกไหมค่ะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 
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นายโอภาส  อิสระนรากุล      
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ขอเวลานิดเดียว ที่ผมนําเสนออภิปรายก็เพราะเป็นห่วง
ท่านนายกด้วยความสัจจริง เมื่อประชุมวันที่  8 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ วันนั้นท่าน
นายกฯไม่มา คืออย่างนี้ครับ ประมาณเดือนเมษายน มีสมาชิกในชุมชนละม้ายอุทิศได้
ไลน์ข้อร้องเรียนไปว่าให้ทางกองสาธารณสุข ฯ เทศบาลเมืองนราธิวาสไปล้างท่อระบาย
น้ําทั้งสองข้าง เพราะว่าเป็นเวลา  ๖ ปี ไม่ได้ไปล้าง ทําให้มีกลิ่นเหม็นมาก หลังจากนั้น
ทางกองสาธารณสุขได้ไปล้าง เริ่มจากกลางซอยทางขวา ระยะทาง ๕๐๐ เมตร มาถึง
ถนนสุริยะประดิษฐ์ ช่วงที่ล้างท่ออยู่ท่านนายกเทศมนตรีได้ไปตรวจงานด้วย มาให้
กําลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯที่ไปล้างท่อ วันนั้นชาวละม้ายอุทิศได้ถ่ายรูปชมเชย
ท่านนายกฯที่เอาใจใส่ดูแลความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน หลังจากนั้นเดือน
เมษายน ดําเนินการเสร็จ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ผมก็ได้อภิปรายเสริมว่าในเมื่อล้างไป
แล้วทําไมไม่ล้างให้หมด สรุปว่าหลังจากนั้นก็ได้ไปล้างอีกฝั่งหนึ่ง ระยะทางประมาณ  
910 เมตร เพราะว่าเป็นคูเน่าเหม็นอยู่มาก เพราะเป็นท่อตรงนั้นฝั่งซ้ายมีการก่อสร้าง
อาคารมีปูนไปกันอยู่ในท่อระบายน้ํา สูงประมาณ ๒๐ ซม.  เมื่อการล้างท่อระบายน้ํา
เสร็จแล้วหลังจากนั้นอีก ๒ อาทิตย์ น้ําเน่าเหม็นเหมือนเดิมน้ําไหลไม่ออกค้างอยู่ตรงนั้น
จนถึงบัดนี้ ในช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ไม่ได้ไปล้างอยู่ฝั่งขวา อีก ๕๐๐ 
เมตร ไปถึงท้ายซอย ผมไม่ทราบเหตุผลอะไร ทางผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯไม่ได้ไป
ล้างจนถึงบัดนี้ น้ําเน่าเหม็นอยู่ตลอดพ่ีน้องประชาชนถามผมว่าช่วยไปเรียนท่านนายกฯ
ด้วย ผมก็เสียภาษีเหมือนท่าน ฝั่งตรงข้ามห่างกันประมาณ ๑๐ เมตร เทศบาลไปล้างให้ 
ทางผมทําไมไม่ช่วยดูแลไม่มาล้างให้ผมผิดตรงไหนภาษีผมก็เสียให้ ผมจะทวงถามทาง
กองสาธารณสุขฯ มีเหตุอะไรที่ไม่ดําเนินการในส่วนที่เหลืออยู่ประมาณ ๕๐๐ เมตร ทาง
ฝั่งขวา และต้องมาเรียนให้นายกเทศมนตรีว่านายกฯมาดูแล และพักเอาไว้ครึ่งหนึ่ง                                   
ขอทราบเหตุผลที่ว่าทําไมไม่ไปช่วยล้างท่อให้เสร็จเรียบร้อยครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กําลังจะตอบของคุณ ฏอฮา ๒ ข้อ เรื่องอู่ซ่อมรถปากทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 
๒ ใช่ไหมครับ กับอู่อีกหนึ่งอู่ที่ติดกับกูโบร์โต๊ะบีแด ฝากทางสํานักปลัด ๒ จุด ช่วยให้
ทางเจ้าหน้าที่ดูแลนิดหนึ่งที่ทางสมาชิกอภิปรายว่าขวางทาง ฝากไปดําเนินการด้วยครับ 
สําหรับคูระบายน้ําซอยละม้ายอุทิศ วันนี้ผมได้รับข้อมูลมาบ้างได้คุยกับทางพ่ีกวาง
ประธานชุมชน ในส่วนของคูระบายน้ําทั้งซ้ายขวาหน้าบ้านน้าสุ จนถึงท้ายซอยให้คุยกับ
ทางพ่ีณรงค์ เจ้าหน้าที่ที่กํากับเรื่องการฉีดล้างคูระบายน้ํา ได้รับข้อมูลว่ามีเศษปูน ทําให้
น้ําไม่สามารถระบายไปได้ ผมให้คุยกันเองและประสานจะเข้าไปวันไหน บอกกับทาง               
พ่ีกวางซึ่งเป็นคณะกรรมการชุมชนจะเข้าไปกํากับและชี้จุด ทางเทศบาลได้เข้าไป
ดําเนินการให้ตลอดสาย อาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน ผมได้คุยกันแล้วให้พ่ีณรงค์คุยกับ
คณะกรรมการชุมชน ในส่วนวันก็คงหลังจากนี้เพราะว่าเดือนกันยายนเทศบาลจะทํา
ความสะอาดทั้งเมือง กองสาธารณสุข ฯ ลงในไลน์ เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาว่างกันเลย ต้อง
เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วย ทุก ๆ เส้นไม่ว่าจะเป็นงานของดีเมืองนราเทศบาลก็ไปรับผิดชอบ
ทั้งหมด ทางโคกเคียนไม่ได้รับผิดชอบความสะอาด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไว้วางใจ
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เทศบาลให้กองสาธารณสุขฯของเทศบาลดําเนินการทําความสะอาดทั้งหมดในบริเวณ
สวนและข้างนอกด้วย ท่านรองชุมสายฯทราบดีเพราะท่านไปประชุมเรื่องงานของดี
เมืองนราตลอด รับปากว่าจะดําเนินการให้ ผมจะลงไปดูเองด้วย ก็จะมาดําเนินการใน
ชุมชนละม้ายอุทิศก็พรรคพวกกันเหมือนพ่ีเหมือนน้อง มีอะไรก็โทรหาผมโดยตรงก็มี 
บางทีไปกินข้าวบ้านแดง ร้านพัทลุง ก็โบกไม้โบกมือ รับปากว่าจะดูแลให้ ว่าจะจัดการ
ให้ ดําเนินการอย่างไรจะบอกพ่ีโอภาส ครับผม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล      
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านนายกครับช่วงที่ยังไม่ได้ไปล้าง ตั้งแต่เริ่มที่ร้านล้างรถยนต์ขึ้นไปทางข้างใน 
ช่วงนั้นประมาณ ๕๐๐ เมตร ยังไม่ได้ล้าง ต้นไม้หญ้าขึ้นเต็ม ขอฝากให้ไปล้างหน่อย 
เดี๋ยวเขาจะว่าไม่เอาใจใส่ดูแล เขาก็น้อยใจเหมือนกัน ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุม 

  

ปิดประชุมเวลา  18.30 น. 

 
 

     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์         ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 

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

     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

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


