
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี   ๒๕62 
วันที่  27  สิงหาคม  ๒๕62  เวลา  10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

....................................................................................................................................................... ..................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑.   นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาล 

2.   นายเกษม   บุญทิพย์   รองประธานสภาเทศบาล 
 3.   นายไพศาล   เบ็ญจุฬามาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

4.   นายอมรัน   อุเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5.   นายเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ   สมาชิกสภาเทศบาล 

6.   นายยาวาร ี   บินสอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.   นายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.   นายแวสดี   แวอูเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.   นายจริน   ดิสระ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0. นายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว   สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นายเรวัต   อุมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  

 13 .นายมานะ   บุญรัตนพิศุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

14. นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
- นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 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.   นายณรงค์   นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 
 9.   นายสมพร   ติ้นหนู   รองปลัดเทศบาล 

10. นางสาวอารมณ์  พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11. นายสุนทร   เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
12. นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

 13. นายไพรัตน์   คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 14. นายอิสมะแอ  ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 15. นายสหพงศ์   พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 16. นางจินดา   อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 /17.นางวาสนา... 
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 17. นางวาสนา   น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 18. นางศศิธร   มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕62   สมาชิกมาประชุม 13 

ท่ าน  ค รบ อ งค์ ป ระ ชุ ม แ ล้ ว  ข อ เรี ย น เชิ ญ คุ ณ เก ษ ม   บุ ญ ทิ พ ย์                
รองประธานสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญ
พุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และล าดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณอนันต์        
อับดุลรอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62  บัดนี้  สมาชิกมาครบองค์

ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน    ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  - เรื่อง  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ

ค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.
2562 ตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 
0107/ว 4696 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  เรื่อง การประเมินผล
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2562 โดยส านักงานคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือ
เทศบาลด าเนินการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล     
ในโปรแกรมระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เพ่ือกระตุ้นให้เทศบาลพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการ
สาธารณะตามภารกิจหน้าที่ ทั้งนี้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการ
ตอบแบบประเมินตามข้ันตอนวิธีการ โดยให้ผู้บริหารรับรองข้อมูล พร้อมส่ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภา
เทศบาลทราบ โดยให้ท่านสมาชิกสามารถเปิดดูผลการประเมินฯบนหน้า
เว็บไซต์ของเทศบาลได้  หลังจากแจ้งที่ประชุมรับทราบแล้ว 

 
/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เม่ือวันที่ 13  สิงหาคม  2562 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ   เมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2562 ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบครับ ซึ่ง
รายงาน การประชุมไดจ้ัดส่งให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะ
ครับ รายงานการประชุมทั้งหมด 19 หน้า มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข       
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ ขอให้ยกมือครับ 
ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ ขอให้ยก
มือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม สมาชิกฯ รับรอง   10   เสียง   
สมาชิกฯ ไม่รับรอง   -    เสียง   
งดออกเสียง     2   เสียง 

(มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง     
สุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เม่ือวันที่ 
13 สิงหาคม 2562)  

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพื่อทราบ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เพื่อทราบ  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

ครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกาศเทศบาลเมือง 

สุไหงโก-ลก  เรื่อง  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562  ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -2565) ครั้ งที่  6  พ .ศ.2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ
และจังหวัดทราบ  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมือง           
สุไหงโก-ลก ไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ 

/เทศบาล... 
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
โดยมีผลบังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่   22 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  นางสุชาดา  พันธ์นรา 
นายกเทศมนตรี 
 

ระเบียบวาระที ่ 4  เรื่อง   พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาลฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  

ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลท าหน้าที่แปรญัตติเสนอผล 
     พิจารณาแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญคุณเรวัต  อุมา  ครับ 
   

นายเรวัต   อุมา    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเรวัต อุมา  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอ

เสนอรายงานผลการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2562 ตั้งแต่เวลา 10.00น. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุม
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ        
พ.ศ.2563 โดยมีคณะกรรมการซึ่งมีนามข้างท้ายนี้ได้มาประชุมพร้อมกัน 
คือ 

    1. นายเรวัต  อุมา  ประธานคณะกรรมการฯ 
    2. นายเจ๊ะดอหะ   เจ๊ะซอ  กรรมการ 
    3. นายอมรัน  อุเซ็ง  กรรมการ 
    4. นายยาวารี  บินสอเลาะ กรรมการ 
    5. นายกิตติศักดิ์   กังวานโยธากุล กรรมการ/เลขานุการ 

 ซึ่งการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  มีมติดังนี้ 

1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ได้เป็นไปโดยประหยัดเหมาะสมเพื่อให้ใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่ 

2. การค านวณรายได้ที่ได้ก าหนดไว้เห็นเป็นจ านวนเงินที่มีรายได้
จริง คาดว่าจะเก็บได้เห็นว่าสมควรแล้ว 

3. ร่างเทศบัญญั ติฯ  ฉบับนี้ คณะกรรมการได้ เรียกหัวหน้ า
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบมาร่วมรับฟังค าแปรญัตติ ไม่มีคณะกรรมการท่านใด
ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563  แต่อย่างใด คงให้เป็นไปตามร่างเดิมทุกประการ 

4. จึงได้เสนอรายงานและต้นฉบับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาใน
วาระท่ี 3 ต่อไป ขอบคุณครับ 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน   เมื่อคณะกรรมการได้รายงานผลต่อทีป่ระชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   จะอภิปรายการแปรญัตติพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 นี้บ้าง ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่
วาระท่ี 3 นะครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ต่อไปพิจารณาในวาระท่ี 3 ครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตรา 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

โปรดยกมือ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือ 
ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม สมาชิกฯ  เห็นชอบ  11   เสียง   
สมาชิกฯ  ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
งดออกเสียง     1   เสียง 

(มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563) 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศ
ประธานสภาเทศบาลฯ   บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้ง 3 วาระ 

แล้วจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส
พิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนนายกเทศมนตรีจะลงนามใช้บังคับเป็น  
เทศบัญญัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน         ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้  
         

ญัตติที่ 1  ญัตติ ส านักปลัด  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
นายกเทศมนตรี    ท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ให้ความเห็นชอบ ในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

     รายการที่โอนลด 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
     ประเภทเงิน ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ านวนเงิน  260,000 บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จ านวนเงิน 127,000 บาท 

/หมวด... 
 



-6- 

หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  จ านวนเงิน   328,000 บาท 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน    
จ านวนเงิน   147,000  บาท 
หมวดงบกลาง 
ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น     
จ านวนเงิน  903,900  บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต าแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก)   
จ านวน  899,100  บาท 
รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
จ านวนเงิน   2,665,000  บาท 
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถภายในส านักงานเทศบาล 
เมืองสุไหงโก-ลก  จ านวนเงิน  715,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ า ภายใน 
บริเวณส านักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ านวนเงิน  1,950,000  บาท  

    เหตุผล 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคาร   
จอดรถ และปรับพ้ืนที่บริเวณอาคารส านักงาน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2522 ปัจจุบันอาคารจอดรถช ารุด หลังคารั่ว พ้ืนผิวบริเวณรอบอาคาร
ส านักงานขรุขระ คูระบายน้ าสึกกร่อนตามอายุการใช้งานมานานหลายปี 
เพ่ือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และการ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ า พ.ศ.2562 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และรายการดังกล่าว
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 

จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณา
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27   
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมือง         
สุไหงโก-ลก 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญคุณเจ๊ะอาแซ   เจ๊ะแว  ครับ 
 

นายเจ๊ะอาแซ   เจ๊ะแว    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่านกระผมนายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาต 

ท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมอยากจะให้ท่านประธานได้อธิบายเกี่ยวกับ
รายการโอนลดและรายการท่ีตั้งจ่ายรายการใหม่ ของญัตตินี้ ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล    
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
นายกเทศมนตรี    ท่าน ขออนุญาตชี้แจงในกรณีที่ท่านสมาชิกให้อธิบายเกี่ยวกับรายการ  

โอนลดและรายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากว่า พอใกล้สิ้นปี 
งบประมาณ ทางกองคลังจะให้แต่ละกองได้ส ารวจยอดเงินที่ทางกองไม่
จ าเป็นต้องใช้แล้ว และส่งยอดให้กับกองคลัง แล้วน าเสนอผู้บริหารผ่านสภา
เทศบาล เพ่ือน ามาใช้กับโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  

 

นายเจ๊ะอาแซ   เจ๊ะแว    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่านกระผมนายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาต 

ท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมอยากทราบว่า ท าไมโครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารจอดรถภายในส านักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ
โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ า บริเวณส านักงาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีแต่ยอดเงิน รายละเอียดของโครงการไม่มี   
ท่านประธานช่วยอธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
นายกเทศมนตรี    ท่านขออนุญาตได้อธิบายในส่วนที่ท่านสมาชิกสอบถามมาค่ะ เนื่องจากว่า 

รายละเอียดของโครงการจ าเป็นต้องมีการประมาณการราคา ซึ่งได้มอบ 
หมายให้กองช่างเป็นผู้ประมาณการราคา และประมาณการราคาตอนนี้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทางส านักปลัดเทศบาล ส าเนาเอกสารรายละเอียด
โครงการแจกให้กับสมาชิกทุกท่านได้ดูเพ่ือพิจารณาต่อไปค่ะ 

 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านกระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  

ผมอยากจะทราบว่ารายการที่โอนลดในส่วนของหมวดเงินเดือน 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ หมวดงบกลาง ประเภทเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จะมีผลกระทบกับพนักงานไหม
ครับ เมื่อเอางบส่วนนี้ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ขอบคุณครับ 

 
/นางสุชาดา... 
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นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
นายกเทศมนตรี    ท่านขออนุญาตได้อธิบายในส่วนที่ท่านสมาชิกสอบถามในเรื่องของหมวด 
     เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ และหมวดงบกลาง ประเภทเงินสมบท 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ที่ได้โอนลดไว้ เนื่องจากว่าทาง
กองได้ส่งยอดเงินที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับกองคลัง เพ่ือน าไปใช้กับโครงการที่
ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจบาง
ต าแหน่ง มีต าแหน่งว่าง ท าให้เงินจ านวนนั้นยังคงอยู่ จึงได้รวบรวมจ านวน
เงินหลายๆ ต าแหน่งที่ไม่ได้ใช้รวบรวมส่งมอบให้กับกองคลังเพ่ือน าไปใช้กับ
โครงการดังกล่าว 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล   หรือจะอภิปรายอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือ
ครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   11   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     1    เสียง 

(มติ ที่ ป ระชุ ม   อนุ มั ติ ให้ ค วาม เห็ นชอบ ในการโอน เงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)  

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน           ต่อไป ญัตติที่ 2 ส านักการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ญัตติครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
นายกเทศมนตรี    ท่านข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  ดังนี้ 

     โอนลด 
      แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV    
จ านวน    56,000   บาท 

      โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

/โทรทัศน์... 
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          โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV         
จ านวน    56,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับ
ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า  1920x1080  พิกเซล  ขนาดจอ   
ไม่น้อยกว่า  40  นิ้ว  จ านวน  4  เครื่อง  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  1   
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักการศึกษา) 
เหตุผล  
 เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  ตั้งรายการไว้เป็นหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
ซึ่งเป็นการตั้งผิดประเภท  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่เป็นประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  และรายการ
ดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒ และ ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓  
หมวด ๔ ข้อ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการ

โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ 
ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ อนุมัติ   11    เสียง    
สมาชิกไม่อนุมัติ        -    เสียง 
งดออกเสียง        1    เสียง 

(มติ ที่ ป ระชุ ม   อนุ มั ติ ให้ ค วาม เห็ นชอบ ในการโอน เงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)  

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน           ต่อไป ญัตติที่ 3  กองสาธารณสุขฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ
ประธานสภาเทศบาลฯ   ญัตติครับ 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง 

สุไหงโก-ลก  ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62   
รายการที่โอนลด 

      แผนงานการศึกษา   
/งานบริหาร... 
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      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
1. เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นท่ีพิเศษ เป็นเงิน 568,000 บาท   
(ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงานจ้าง 
3. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เป็นเงิน  900,000 บาท               
(เก้าแสนบาทถ้วน) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) เป็นเงิน 
1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 
5. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการขนย้ายและฝังกลบ
ขยะ เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
ตั้งรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ   
ไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) เป็นเงิน 868,000 บาท (แปดแสนหก
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

/2.โครงการ... 
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2. โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร ชนิด 6 
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
3. โครงการต่อเติมอาคารกักสัตว์ รั้วตาข่าย พร้อมหลังคา เป็นเงิน 
2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)  
รวมตั้งรายการใหม่ 3 ราย เป็นจ านวนเงิน 5,968,000  บาท (ห้าล้านเก้า
แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เหตุผล  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นสถานที่กักกันสุนัขจรจัด 
และสุนัขที่สงสัยอาจะเป็นโรคติดต่อ เนื่องจากปริมาณสุนัขจรจัดมีปริมาณ
มาก สถานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลสุนัขจรจัด จึงจ าเป็นต้องโอนมา  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น อาศัยอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่านกระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  

ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมอยากทราบรายการที่ตั้งจ่ายการใหม่ 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) เป็นเงิน 868,000 บาท ผมจ าได้ว่าคราวที่
แล้วของส านักปลัดเทศบาล โครงการจัดซื้อรถเหมือนกัน จ านวนเงิน 
1,600,000 บาท แต่ท าไมราคาถึงได้ต่างกัน 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองสาธารสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงในส่วนนี้ค่ะ 

/นายพิทักศิษย์... 
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นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ทุกท่านกระผมนายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

ขออนุญาตอธิบายในส่วนของราคาที่แตกต่างกันกับของส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ จะเป็นรถกระบะบรรทุก 4 ประตู แต่ของส านักปลัด 
เทศบาล เป็นรถยนต์นั่งส่วนกลาง ท าให้ราคาไม่เหมือนกันและประเภทรถ 
ก็ไม่เหมือนกันด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณครับท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาลฯ   จะสอบถาม หรือจะอภิปรายอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ 

ประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา 
ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   12    เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ    -    เสียง    
งดออกเสียง       -    เสียง 

(มติ ที่ ป ระชุ ม   อนุ มั ติ ให้ ค วาม เห็ นชอบ ในการโอน เงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการกันเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน          ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2562 ดังนี้    
       

ญัตติที่ 1  ญัตติ ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้

ความเห็นชอบในการกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในกรณีที่ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกผัน จ านวน 2 โครงการ 

 เหตุผล 
 ส านักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โอนเงิน

งบประมาณซึ่งเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถภายในส านักงานเทศบาล 

จ านวนเงิน 715,000 บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ า ภายใน

บริเวณส านักงานเทศบาล จ านวนเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

/ซึ่งพิจารณา... 
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ซึ่งพิจารณาแล้วไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จได้ใน
ปีงบประมาณ 2562 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้กัน
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 
จ านวนเงิน 2,665,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ.2561 หมวด 5      
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะหนึ่งปี นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ไม่มีนะครับถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ

เห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใด 
ไม่อนุมัติ ขอให้ ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   11   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ    -   เสียงไม่มี    
งดออกเสียง      1   เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ต่อไป ญัตติที่ 2  กองสาธารณสุขฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ญัตติครับ 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก     

ให้ความเห็นชอบในการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  หมวด 5 ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นอีกต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้ 

 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

/1.โครงการ... 
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1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2 ,400 ซีซี หรือ ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิ้ลแคป) เป็นเงิน 868,000 บาท (แปดแสนหก
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
2. โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร ชนิด 6 
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) 
แผนงานงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุ น  หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง ป ระเภทค่ าก่ อสร้ างสิ่ ง
สาธารณูปการ 
3. โครงการต่อเติมอาคารกักสัตว์ รั้วตาข่าย พร้องหลังคา เป็น เงิน 
2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
พิจารณาอนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4)     
พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 59  จ านวนเงิน 5,968,000 บาท (ห้าล้านเก้า
แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมือง    
สุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ไม่มีนะครับถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ

เห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใด 
ไม่อนุมัติ ขอให้ ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ อนุมัติ   11   เสียง    
สมาชิกฯ ไม่อนุมัติ    -   เสียง    
งดออกเสียง      1   เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) 
 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง อ่ืน ๆ 
 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   หรือจะสอบถามอะไรในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  

เชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ 
นายพิทักศิษย์... 
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นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ทุกท่านกระผมนายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในกรณีท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้น าเสนอความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสุกรเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว ขอน าเรียนว่า 
ทางกองไม่ได้ละเลยในเรื่องนี้นะครับ จากการลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่า ทาง
ผู้ประกอบการได้ใช้ EM ในการผสมน้ าเพ่ือท าการล้างคอก ซึ่งเป็น EM ที่
ซื้อมาเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ และตอนนี้ได้สั่ง EM ใหม่
เพ่ือท าการล้างคอกแล้ว  และอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้มีกลิ่นสุกร คือ เรื่องส้วม
น้ าในคอกสุกร ซึ่งเป็นสภาพพ้ืนที่น้ าขัง ไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง   
ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้แนะน าแก้ไขแล้ว 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรในวาระอ่ืนๆ อีก
ประธานสภาเทศบาลฯ   หรือไม่  ขอเชิญครับถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบ 
     วาระทุกประการแล้วผมขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑1.2๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง 
 (นายอีรูวัณ  อารีฟินทร์  ) 
 

(ลงชื่อ)    รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 
        (นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร) 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕62 แล้ว  
เมื่อวันที่  2   กันยายน   ๒๕62 

 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายยาวารี    บินสอเลาะ) 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายเกษม   บุญทิพย์) 

 (ลงชื่อ)        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอมรัน      อุเซ็ง) 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562   เมื่อวันที่  23  กันยายน   2562 
 
 
  (ลงชื่อ)       ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
          (นายอนันต์  อับดุลรอมาน) 

 


