
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี   ๒๕62 

เมื่อวันที่  11  มีนาคม   ๒๕62   เวลา  ๑4.๐๐  น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

....................................................................................................................................................... ..................................... 
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม 
 ๑.   นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาล 
 2.   นายเกษม   บุญทิพย์   รองประธานสภาเทศบาล 

3.   นายไพศาล   เบ็ญจุฬามาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.   นายยาวาร ี   บินสอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.   นายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว   สมาชิกสภาเทศบาล 

 6.   นายเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7.   นายมานะ   บุญรัตนพิศุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.   นายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
9.   นายแวสดี   แวอูเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นายอมรัน   อุเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายเรวัต   อุมา   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม 
1.   นายจริน   ดิสระ   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
2.   นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม 
 ๑.   นางสุชาดา   พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 2.   นายพีรวัส   เตชัสพัชรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี 

3.   นายสมโภช   เจนพาณิชพงศ์  รองนายกเทศมนตรี 
 4.   นายอภิเชษฐ  เจ๊ะอูมา   รองนายกเทศมนตรี 
 5.   นายอาบูบากา  สมัยบารมี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

6.   นายอับดุลคานา  อับดุลคาลิค  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 7.   นางยุคล   วิไลรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8.   นายสมพร   ติ้นหนู   รองปลัดเทศบาล 

9.   นางสาวอารมณ ์  พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10. นายสุนทร   เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
11. นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
12. นายสหพงศ์   พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นางจินดา   อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 14. นายอิสมะแอ  ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายเหม   กิตติชัย   (แทน) ผู้อ านวยการกองช่าง 

 16. นางกิติมา   สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 17. นางวาสนา   น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 18. นางศศิธร   มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 19. นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
 

นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕62  

สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม  บุญทิพย์  สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และล าดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
       เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕62   

บัดนี้   สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
        ระเบียบวาระที่    1   เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

       เรื่องท่ี 1  สมาชิกสภาเทศบาล ลาออกจากต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน คือ 
1. นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ  รองประธานสภาเทศบาล  ลาออกตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562  
2. นายสมพร   จันทร์ชู   สมาชิกสภาเทศบาล  ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 

      เรื่องที่ 2  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติม             
หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ฉะนั้น เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปตาม
นัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

       เรื่องที่ 3   วันนี้เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ว่างลงเนื่องจากท่านเดิมนายนพพล  ถ้ าเจริญ 
ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพ่ือให้การประชุมสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในครั้งนี้ด าเนินการไปอย่างถูกต้อง 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรค 2 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุม
คราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท า
ด้วยวิธีการยกมือ 

       ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชั่วคราว และพร้อมทั้งผู้รับรองด้วยครับ ขอเชิญคุณไพศาล เบ็ญจุฬามาศ
ครับ 

/นายไพศาล... 
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นายไพศาล   เบ็ญจุฬามาศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนา ยไพศาล           

เบ็ญจุฬามาศ  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร รองปลัดเทศบาล เมืองสุไหงโก-ลก 
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลเป็นการชั่วคราว  ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องนะครับ) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ

ชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับรายชื่อผู้ถูกเสนอ
ชื่อมาเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเป็นการชั่วคราว ตามที่ท่านสมาชิกเสนอมาโปรดยกมือครับ  (สมาชิก ยกมือ 8 คน)  
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)   
 

มติที่ประชุม  
       เป็นอันว่า ท่านรองพาขวัญ  เมืองสาคร รองปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา

เทศบาลเป็นการชั่วคราว และขอเชิญท่านรองพาขวัญ  เมืองสาคร รองปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  

นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะให้ท่านประธานสภาเทศบาล ช่วยอธิบายค าว่าเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวหมายความว่าอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาลเดิมว่างลง และจ าเป็นต้องมีการ

แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเป็นการชั่วคราวก่อน ในการด าเนินการประชุม และจะมีการแต่งตั้งเลขานุการสภา
เทศบาลถาวรในระเบียบวาระต่อไป  

 

       ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2562   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใด
จะขอแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นค าพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ  เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา 
ครับ 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  

นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอแก้ไขรายชื่อ นายอับดุลคานา สมัยบารมี เป็นนายอับดุลคานา  อับดุลคาลิค 
ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       ขอบคุณครับท่านสมาชิก มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม  2562  โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 8 คน)  สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  

/มติที่ประชุม... 
 
 



-4- 
 

มติที่ประชุม  
       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562   

เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2562 
 

       ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
 

นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร    เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกี ยรติทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  
ข้อ 15   เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุ
ของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

       ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

       ข้อ 15 (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก เลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง
ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรก นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  

       ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สภาท้องถิ่น  
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล (ชั่วคราว) ครับ การเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
โดยสมาชิกสภาเทศบาล แต่ละท่าน มีสิทธิเสนอชื่อพนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ได้ท่านละ ๑ คน และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า   
๒ คน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อได้ครับ เชิญคุณไพศาล  เบ็ญจุฬามาศ ครับ 

นายไพศาล  เบ็ญจุฬามาศ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายไพศาล  เบ็ญจุฬามาศ 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อท่านรองพาขวัญ  เมืองสาคร รองปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครับ  
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องนะครับ) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ

ท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
 

/เมื่อมี... 
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       เมื่อมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียง 1 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  ประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่  2)   พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น              
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง  ต าแหน่งละหนึ่ง
คนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ถือว่าท่านรองพาขวัญ  เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นผู้ได้รับเลือก    
ให้เป็น เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เชิญท่านรองปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลครับ  

       ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบ
ครับ ขอเชิญครับ 
 

นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 6 ให้ยกเลิก
ความในข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

       ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกรณีที่กฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไป ทีละคนจนกว่าจะครบตาม
จ านวนที่พึงม ี

       ข้อ 14 ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาล           

ขอเชิญครับ เชิญคุณไพศาล  เบ็ญจุฬามาศ 

นายไพศาล  เบ็ญจุฬามาศ     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพศาล  เบ็ญจุฬามาศ     ขอ

เสนอชื่อ นายเกษม  บุญทิพย์  เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครับ 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

       ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องนะครับ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็น    
รองประธานสภาเทศบาลอีก ขอเชิญครับ (ไม่มี)  
 

มติที่ประชุม 
       เป็นอันว่าสภานี้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเกษม  บุญทิพย์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมือง            

สุไหงโก-ลก  คุณเกษม  บุญทิพย์  มีอะไรจะพูดในที่ประชุมไหมครับ  เชิญคุณเกษม  บุญทิพย์  ครับ 
 

นายเกษม   บุญทิพย์     รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
        เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเกษม  บุญทิพย์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสกับต าแหน่งอันทรงเกียรตินี้ กระผมสัญญา
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งไหนที่จะน าพาในความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่น กระผมก็จะท า  

/โดย... 
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โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจะพยายามพัฒนาให้สภาเทศบาลอันทรงเกียรติแห่งนี้
ให้เข้มแข็งต่อไป ขอบคุณครับ 
 

       ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562  ขอเชิญสมาชิกเสนอว่า       
ในปี 2562  มีก่ีสมัย และจะก าหนดในเดือนไหน มีก าหนดกี่วัน ขอเชิญครับ 
 

นายเกษม   บุญทิพย์    รองประธานภาสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก )   
       เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย เกษม  บุญทิพย์          

รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
       สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2562 มีก าหนด 30 วัน คือสมัยนี้ 
       สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2562  มีก าหนด 30 วัน 
       สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562  มีก าหนด 30 วัน 
       สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 มีก าหนด 30 วัน 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

         ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องนะครับ) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ (ไม่มี)  
 

มติที่ประชุม 
       เป็นอันว่าสภานี้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562  มี 4 สมัย ดังนี้ 
       สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2562 มีก าหนด 30 วัน คือสมัยนี้ 
       สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2562  มีก าหนด 30 วัน 
       สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562  มีก าหนด 30 วัน 
       สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 มีก าหนด 30 วัน 
 

       ระเบียบวาระที่ 6   เรื่อง การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ตามปกติเรา
ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่เท่าไร มีก าหนดกี่วัน ขอให้สมาชิกเสนอครับ เชิญคุณเกษม  บุญทิพย์ ครับ 
 

นายเกษม   บุญทิพย์     รองประธานภาสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    
       เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย เกษม  บุญทิพย์          

รองประธานสภาสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกขอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563         
เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563  มีก าหนด 30 วัน 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องนะครับ) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก

หรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มี)  
 

มติที่ประชุม 
       เป็นอันว่าสภานี้มีมติก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563  มีก าหนด 30 วัน  
/ระเบียบวาระท่ี 7... 
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       ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่าย ประจ าปีบประมาณ 2562 (ส านักปลัดฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นางสุชาดา  พันธ์นรา     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2562  ของส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

       ข้อความเดิม 
       งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
       อ่างล้างจาน  ตั้งไว้  3,500 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าอ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม จ านวน 1 อัน (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดใน

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
       ข้อความใหม่ 
       งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
       อ่างล้างจาน ตั้งไว้ 3,500 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าอ่างล้างาจานอลูมิเนียม 2 หลุม  จ านวน 1 อัน (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้ก าหนด

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
       เหตุผล 
       เนื่องจากระบุรายละเอียดไม่ถูกต้องในการตั้งงบประมาณ ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4     
ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป  นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
    

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 

 

       ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 8  คน) 
        สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
มติที่ประชุม 

       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามที่เสนอมา 

 

       ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) ขอเชิญนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติครับ 

/นางสุชาดา... 
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นางสุชาดา  พันธ์นรา     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขอ 
อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  กองสวัสดิการสังคม 

                 รายการที่โอนลด 
                  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
        งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน 

        หมวดค่าตอบแทน 
        ประเภทค่าเช่าบ้าน         จ านวน   2,100  บาท 

        รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่                                       
        แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

       งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน 
        หมวดครุภัณฑ์ 

       ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2,100  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card  Reader)  จ านวน 3  เครื่องๆ  
ละ  700  บาท  รวมเป็นเงิน  2,100  บาท 

        เหตุผล 
        เพ่ือรองรับการยกเลิกการขอส าเนาเอกสารในกระบวนงานการรับลงทะเบียนและการยื่นค าร้องประเภท
ต่างๆ  และไม่ได้ตั้งรายการนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

       จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  หมวด  4   ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจของสภาท้องถิ่น 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 
       ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 8 คน) 
        สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
มติที่ประชุม 

       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามที่เสนอมา 

 

      ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ 
      มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ  

นิยมเดชา ครับ 

/นายอับดุลมุตตอเล็บ... 
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นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  

นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องในวันที่ 28 เมษายน 2562 นี้ ทางมัสยิดนูรุลฮีดายะห์ หรือมัสยิดคอกไก่ จะจัด
งานเพ่ือการกุศล จึงขออนุญาตจากนายกเทศมนตรี ผ่านสภาแห่งนี้ ในเรื่องขอความอนุเคราะห์เต็นท์และอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการจัดงาน และจะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
      ขอบคุณท่านสมาชิกครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 

ถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้ว ผมขอปิดการประชุม 
 

     เลิกประชุมเวลา  16.0๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง 
 (นายอีรูวัณ  อารีฟินทร์  ) 
 

(ลงชื่อ)            รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร) 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562  
แล้ว  เมื่อวันที่  12   มีนาคม   2562 

 
 

(ลงชื่อ)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายยาวารี    บินสอเลาะ) 
 

 
(ลงชื่อ)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายเกษม   บุญทิพย์) 
 

 (ลงชื่อ)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายอมรัน      อุเซ็ง) 

 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2562    เมื่อวันที่   10   มิถุนายน  2562 
 
 
  (ลงชื่อ)    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
           (นายอนันต์  อับดุลรอมาน) 

 
 
 
 

 


