รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕60
วันที่ 10 มีนาคม ๒๕60 เวลา ๑4.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายสมชาย
สวยงาม
ประธานสภาเทศบาล
2. นายไพศาล
เบ็ญจุฬามาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายจริน
ดิสระ
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายยาวารี
บินสอเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเกษม
บุญทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายเจ๊ะดอหะ
เจ๊ะซอ
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายมานะ
บุญรัตนพิศุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายสมพร
จันทร์ชู
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายกิตติศักดิ์
กังวานโยธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายแวสดี
แวอูเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายอมรัน
อุเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายธนภัทร
พีรนันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายเรวัต
อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
๑4. นางสุชาดา
พันธ์นรา
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
15. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
รองนายกเทศมนตรี
16. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
รองนายกเทศมนตรี
17. นายพีรวัส
เตชัสพัชรพงษ์
รองนายกเทศมนตรี
18. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
19. นายอับดุลคานา
อับดุลคาลิค
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
20. นางยุคล
วิไลรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
21. นายศรัณย์
สุขเกษม
รองปลัดเทศบาล
๒2. นายสมพร
ติ้นหนู
รองปลัดเทศบาล
๒3. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๒4. นายอัครวิทย์
ขานโบ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
25. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
26. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ
ผู้อานวยการกองคลัง
27. นายสุทธิพันธ์
โสภณสุขกุล
(แทน) ผู้อานวยการสานักการศึกษา
28. นายเหม
กิตติชัย
(แทน) ผู้อานวยการกองช่าง
29. นางสาวฟาริดา
หลาเบ็ญส๊ะ
(แทน) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
30. นางกิติมา
สมบัติยานุชิต
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
31. นายนพพล
ถ้าเจริญ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสัมพันธ์
มะยูโซ๊ะ
รองประธานสภาเทศบาล
2. นายอับดุลมุตตอเล็บ
นิยมเดชา
สมาชิกสภาเทศบาล
/3.นายอนันต์...

-23. นายอนันต์
4. นายเจ๊ะอาแซ

อับดุลรอมาน
เจ๊ะแว

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายนพพล ถาเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕60 สมาชิกมาประชุม ๑3 คน ครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณสมชาย สวยงาม
ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายสมชาย สวยงาม
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕60 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่ องที่ 1 ผมขอเชิญ คุณ กิติ มา สมบั ติย านุ ชิต แนะน าตั ว เองด้ว ยครั บ
ในฐานะผู้จัดการสถานธนานุบาลคนใหม่ ขอเชิญครับ
นางกิติมา สมบัติยานุชิต
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ดิฉันนางกิติมา สมบัติยานุชิต ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ค่ะ
นายสมชาย สวยงาม
เรื่องที่ 2 ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศผลการติดตาม
ประธานสภาเทศบาล และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาล ประจ าปี ง บประมาณ 2559
ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลการประเมิน ข้อ 29 (3) รายงานผลและ
เสนอความซึ่ง ได้ จ ากการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาต่ อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น เพื่อ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดงกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามาสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี ดังนี้
(1) การนาแผนไปปฏิบัติจากจานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณในปี 2559 มี โ ครงการจ านวนทั้ ง สิ้ น 214
โครงการ รายละเอียดดังนี้
- แล้วเสร็จ 162 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76
- อยู่ระหว่างดาเนินการ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8
- ไม่ได้ดาเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6
- ยกเลิกโครงการ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10
/(2) การประเมิน...

-3(2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
- ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวมประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากและพึงพอใจ รวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 96.19 (สัดส่วน
ของประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พอใจมาก และพอใจ ต้ อ งรวมกั น ได้ ม ากกว่ า
ร้อยละ 50)
- ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลจาแนกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7
ด้าน ซึ่งระดับ ความพึงพอใจของประชาชนเฉลี่ ยรวม ต่อผลการดาเนิ นงานของเทศบาล
จาแนกตามยุทธศาสตร์อยู่ที่ระดับคะแนน 8.67 (คะแนนเต็ม 10) (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประสบความสาเร็จ
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นแสดงว่าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกสามารถดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายที่กาหนด
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายสมชาย สวยงาม
ถ้าไม่มผี มขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 12 คน)
นายสมชาย สวยงาม
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที 4 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2560
ขอเชิญสมาชิกเสนอว่าในปี 2560 มีกี่สมัย และจะกาหนดในเดือนไหน
มีกาหนดกี่วัน ขอเชิญครับ

นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2560 ดังนี้
สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
คือสมัยนี้
สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
/นายสมชาย...

-4นายสมชาย สวยงาม
ขอผู้รับรอง (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
ประธานสภาเทศบาล อื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2560มี 4 สมัย ดังนี้
สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
คือสมัยนี้
สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจาปี 2561
นายสมชาย สวยงาม
ตามปกติเรากาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่เท่าไร มีกาหนดกี่วัน
ประธานสภาเทศบาล ขอให้สมาชิกเสนอครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2561 เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด
30 วัน
นายสมชาย สวยงาม
ขอผู้รับรอง (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
ประธานสภาเทศบาล อื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด
30 วัน
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560 ของสถานธนานุบาล
นายสมชาย สวยงาม
ประธานสภาเทศบาล
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2560 ของสถานธนานุบาล ดังนี้
ข้อความเดิม
หมวดค่าครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 6 ตัว ตั้งไว้ 30,000 บาท
ข้อความใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ซื้ อ ตู้ ลิ้ น ชั ก เหล็ ก 15 ชั้ น จ านวน 5 ตู้ จ านวนเงิ น
15,000 บาท เก้าอี้พนักงาน 3 ตัว จานวนเงิน 15,000 บาท ตั้งไว้ 30,000 บาท
/เหตุผล...

-5เหตุผล เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาใช้บริการในการรับจานาเป็นจานวน
มาก จึงทาให้สต๊อคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี 2560 เพื่อที่จะได้ดาเนินการจัดซื้อต่อไป ประกอบด้ ว ย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
หมวด 4 ข้ อ 29 และแก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 การเปลี่ ย นแปลง
คาชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พิจารณาอนุมัติต่อไป
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายสมชาย สวยงาม
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายสมชาย สวยงาม
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 12 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการ
โอนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักการศึกษา)
นายสมชาย สวยงาม
ประธานสภาเทศบาล
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. ค่าตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ จานวน 15,000 บาท
โอนไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
/หมวด...

-6หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาหน้าแปดชุดเจ็ด จานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาหน้าแปดชุดเจ็ด จานวน 1 ชุด
(ราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
เหตุผล
เพื่อให้มีโต๊ะหมู่บูชาใช้ในกิจกรรมและงานพิธีการต่างๆ อย่างเพียงพอ ซึ่ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 297 การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายสมชาย สวยงาม
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายสมชาย สวยงาม
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณประจาปี 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่
ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 12 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
ประจาปี 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559 กองสวัสดิการสังคม
นายสมชาย สวยงาม
ประธานสภาเทศบาล
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2559 กองสวัสดิการสังคม ดังนี้
ข้อความเดิม
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.โทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด จานวน 398,500 บาท ประกอบด้วย
- เครื่องบันทึกดิจิตอล NVR5816 จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 48,800 บาท
- กล้องกระบอก IPC4300/3MP จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 212,000 บาท
- ชุดจ่ายไฟสารอง 12V จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 24,000 บาท
/- เครื่อง...

-7-

เครื่องสารองไฟ ขนาด 1,150 VA จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,800 บาท
จอมอนิเตอร์ LED 42 นิ้ว จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท
Gigabit Switch ขนาด 24 ช่อง จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,800 บาท
ตู้ไฟพักสาย จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 19,200 บาท
หัวจ่าย POE ด้านเดียว จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 2,400 บาท
ระบบกราวด์กันฟ้า จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท
ค่าแรงติดตั้งกล้อง จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 9,600 บาท
ค่าแรงติดตั้งเครื่องบันทึก จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท
ค่าแรงติดตั้งระบบกราวด์ จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 6,400 บาท
สายกล้อง IP CAT5e จานวน 500 เส้น เป็นเงิน 30,000 บาท
ข้อความใหม่
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จานวน 8 ตัว
เป็นเงิน 398,500 บาท
เหตุผล
เนื่องจากได้ให้คาชี้แจงงบประมาณไว้ไม่ถูกต้อง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ค าชี้ แ จงงบ ประมาณ โ ดยอาศั ย อ านาจ อนุ มั ติ จากสภ า ท้ อ งถิ่ น ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ทาให้ ลั ก ษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือ เปลี่ ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายสมชาย สวยงาม
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายสมชาย สวยงาม
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 12 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559
ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
จานวน 18,019,000 บาท (กองช่าง)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
/นางสุชาดา...

-8นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมเทศบาล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล จานวน 18,019000 บาท (สิบแปด
ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการ
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้า ถนน
ทรายทอง 4 ซอย 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 28.๐๐
เมตร หรื อมีพื้ น ที่ไม่น้ อยกว่า 120.00 ตร.ม.รางน้ากว้างภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม
28.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน)
- โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.พร้ อ มระบบระบายน้ า
ถนนทรายทอง 4 (ซอยข้างเซเว่น) ผิวจราจรกว้าง 5.70-7.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
รวม 186.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร รางน้ากว้างภายใน
0.40 เมตร ยาวรวม 372.00 เมตร ตาม รายละเอี ย ดแบบแปลนเทศบาล
เป็นเงิน 2,198,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.ถนนทรายทอง 4 ซอย 5
(ทางเข้าอุทยานผ้าปาเต๊ะ) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
19.00 เมตร หรือมีพื้ นที่ไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล พร้ อ มระบบระบายน้ า
ถนนทรายทอง 3 ซอยบ้านครูเสริม ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
รวม 99.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 437.00 ตร.ม รางน้ากว้างภายใน 0.40 เมตร
ยาวรวม 199.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 967,000 บาท
(เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล พร้ อ มระบบระบายน้ า
ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 19 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม รางน้ากว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว
รวม 260.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิ น 1,874,000 บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อสร้างและปรับปรุง ถนน คสล.ถนนทรายทอง 1 ซอย 10
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้ อ ยกว่ า 80.00 ตร.ม ตามรายละเอี ย ดแบบแปลนเทศบาล เป็ น เงิ น 61,000 บาท
(หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.พร้ อ มระบบระบายน้ า
ถนนทรายทอง 1 ซอย 3 ผิ ว จราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
264.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,112.00 ตร.ม รางน้ากว้างภายใน 0.50 เมตร
ยาวรวม 528.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 3,652,000 บาท
(สามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
-โครงการ...

-9- โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.พร้ อ มระบบระบายน้ า
ถนนรักษ์ชนะอุทิศ (ข้างวัดท่านแดง ) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.70 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 232.00 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 858.00 ตร.ม รางน้ ากว้ า งภายใน
0.40 เมตร ยาวรวม 464.00 เมตร ตามรายละเอี ย ดแบบแปลนเทศบาล เป็ น เงิ น
2,122,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้า ถนนเจริญเขต ซอย 17
(หมู่บ้านมะลิวัลย์) รางน้ากว้างภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม 90.00 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 287,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.พร้ อ มระบบระบายน้ า
ถนนประชาวิวัฒน์ ข้างโรงฆ่าสัตว์ ซอย 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.70 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 54.00 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 253.00 ตร.ม รางน้ ากว้ า งภายใน
0.40 เมตร ยาวรวม 113.00 เมตร ตามรายละเอี ย ดแบบแปลนเทศบาล เป็ น เงิ น
556,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 8
(ซอยปลัดสมบัติ) รางน้ากว้างภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม 160.00 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 505,000 บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้า ถนนภายในชุ มชนตันหยง
มะลิ รางน้ากว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 250.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 975,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนรักษ์ชนะอุทิศ (ข้างวัดท่าน
แดง) ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 190.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 870,000
บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนทรายทอง 1 ซอย 1 ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 10.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 248.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้ อ ยกว่ า 2,554.00 ตร.ม พร้ อ มปรั บ ปรุ ง ฝาคู เ ดิ ม ตามแบบแปลนเทศบาล เป็ น เงิ น
2,326,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
-โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. พร้ อ มระบบระบายน้ า
ถนนรักษ์ชนะอุทิศ 2 (ภายในชุมชนสันติสุข) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาวรวม 265.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590.00 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรไปมา ไม่ได้รับความ
สะดวก เนื่องจากถนนบางสาย มีสภาพเดิมเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ และยังไม่มีคูระบาย
น้า บางสายผิวจราจรเดิมชารุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามกาลเวลา ดังนั้น จึงมี
ความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
และรองรับการขยายตัวของบ้านเมือง ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคมตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลและอยู่ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี ( พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62) ของเทศบาลฯ แต่เ นื่ องจาก
โครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูง จึ งไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายได้ และหากรอ
ใช้งบประมาณประจาปี มาแก้ไขปัญหานี้จะทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะอาจ
/ได้รับ...

-10ได้รับอันตรายจากการใช้ถนนเหล่านี้ เป็นเส้นทางคมนาคม ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลมาดาเนินการเป็นการเร่งด่วน
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวน
18,019,000 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่อไป
นายสมชาย สวยงาม
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายสมชาย สวยงาม
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสมเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 12 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล จานวน 18,019,000 บาท
ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
เชิญคุณกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล ครับ

นายกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่าน
นายกเทศมนตรีทราบว่า ฝาปิดคูน้าบริเวณประตูเข้าสนามกีฬามหาราช (ประตูใหญ่หน้าที่ว่า
การอาเภอสุไหงโก-ลก) หายไป จานวน 1 อัน อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบเพราะ
เกรงว่าจะมีเด็กๆ ไปเล่นแล้วตกลงไปอาจทาให้เกิดอันตรายได้ ขอบคุณครับ
นายสมชาย สวยงาม
ขอบคุณครับท่านสมาชิก เรื่องฝาคูน้าบริเวณทางเข้าประตูสนาม
ประธานสภาเทศบาล กีฬามหาราช ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ
มีสมาชิกจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้วผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 17.0๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
ถ้าเจริญ)

(นายนพพล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2560
แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)
/(ลงชื่อ)...

-11(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
(ลงชื่อ)

รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕60
วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายอนันต์
อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล
2. นายไพศาล
เบ็ญจุฬามาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายเกษม
บุญทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายยาวารี
บินสอเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเจ๊ะดอหะ
เจ๊ะซอ
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายมานะ
บุญรัตนพิศุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายสมพร
จันทร์ชู
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายกิตติศักดิ์
กังวานโยธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายแวสดี
แวอูเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายเจ๊ะอาแซ
เจ๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายอับดุลมุตตอเล็บ
นิยมเดชา
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายอมรัน
อุเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายธนภัทร
พีรนันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายเรวัต
อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม
1. นายสัมพันธ์
มะยูโซ๊ะ
2. นายจริน
ดิสระ
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
3. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
4. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
5. นายอับดุลคานา
อับดุลคาลิค
6. นางยุคล
วิไลรัตน์
7. นายศรัณย์
สุขเกษม
8. นายสมพร
ติ้นหนู
9. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
10. นายอัครวิทย์
ขานโบ
11. นายสุนทร
เพ็ชรคง
12. นายไพรัตน์
คงหมั่น
13. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
14. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
15. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายนพพล ถาเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 บัดนี้ สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕60 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ประธานสภาเทศบาล ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ของสานักปลัดเทศบาล
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
/นางสุชาดา...

-3นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ ค วามเห็ น ชอบในการเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
ส านั ก ปลั ด เทศบาล งานเทศกิ จ ได้ ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จานวนเงิน 560,000
บาท (ห้ า แสนหกหมื่ น บาทถ้ ว น) ราคากลางการติ ด ตั้ ง กล้ อ วงจรปิ ด ตามหนั ง สื อ ที่ นธ
0023.3/ว 221 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคา
กลางจึงขออนุมัติแก้ไขคาชี้แจงดังนี้
ข้อความเดิม
โทรทัศน์วงจรปิด จานวนเงิน 560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 12 กล้อง ราคากลางการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดนราธิวาสตาม
หนังสือ ที่ นธ 0023.3/ว 221 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สานักปลัดเทศบาล)
ข้อความใหม่
โทรทัศน์วงจรปิด จานวนเงิน 560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อม
ติดตั้งบริเวณสานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 12 กล้อง เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
จึงเรียนมาเพื่อได้โ ปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา
โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ของสานักปลัดเทศบาล
/ระเบียบวาระที่ 4 ...

-4ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อ
ต่ อ อายุ สั ญ ญาเงิ น กู้ เ ครดิ ต กั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขา
สุไหงโก-ลก ของสถานธนานุบาล
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อต่ออายุ
สัญญาเงินกู้เครดิตกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุไหงโก-ลก
ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ทาสัญญากู้เงินเครดิต
กั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาสุ ไ หงโก -ลก เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤศจิ ก ายน 2557 สั ญ ญาสิ้ น สุ ด 3 ปี ในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 จ านวนเงิ น
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทบทวนสัญญาทุกปี เนื่องจากปัจจุบันประชาชน
ได้มีความเชื่อมั่นที่จะใช้บริการของสถานธนานุบาล เพิ่มมากขึ้นและขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดภาค
เรียนสถานธนานุบาลจะต้องเตรียมการสารองเงินไว้เพื่อรองรับกับประชาชนที่มาใช้บริการไม่
ต้องหาแหล่งเงินกู้อื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ดังนั้นสถานธนานุบาลจึงมีความจาเป็นที่จะขอต่อ
อายุสัญญาเงินกู้เครดิตกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุไหงโก-ลก
จานวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการต่ออายุสัญญาเงินกู้เครดิตกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสุไหงโก-ลก ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการต่ออายุสัญญาเงินกู้เครดิตกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุไหงโก-ลก ของสถานธนานุบาล
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อ
ต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก ของสถานธนานุบาล
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อต่ออายุ
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก
/ด้วยสถานธนานุบาล...

-5ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้กู้เงินเกินบัญชีกับธนาคาร
ออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจานาซึ่งสัญญาเงินกู้เดิมครบกาหนด 5 ปี
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 จานวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ทบทวน
สัญญาทุกปี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการด้านการช่วยเหลือ ประชาชน เนื่องจากปัจจุบัน
ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นที่จะใช้บริการของสถานธนานุบาล เพิ่มมากขึ้น และขณะนี้อยู่
ในช่วงเปิดภาคเรียนประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนและขาด
ความเชื่อถือแก่ประชาชนได้ สถานธนานุบาลจึงมีความจาเป็นที่จะต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก จานวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท
ถ้วน) ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป นางสุชาดา
พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ
นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล อยากจะทราบว่าสัญญาเงินกู้
เครดิตกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันอย่างไร อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีช่วยชี้แจง
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนที่ท่าน
นายกเทศมนตรี
สมาชิกถาม จะขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบ เชิญปลัดเทศบาลค่ะ
นายนพพล ถาเจริญ

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตชี้แจง
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ เกี่ยวกับการกู้เงินโดยวิธีการเบิกเกินบัญชีของ สถาธนานุบาล ดังนี้ การกู้ของสถานธนานุบาล
เพื่ อเป็ น ทุ น หมุ น เวีย นของสถานธนานุบ าล จะกู้ โ ดยการท าสั ญ ญาเบิก เงิ น เกิน บั ญชี กั บ
ธนาคารสองธนาคาร คื อ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขา
สุไหงโก-ลก ซึ่งจะเสีย ดอกเบี้ยประมาณ ร้อยละ ๔ กว่าๆ กับการกู้เงินจากธนาคารออมสิน
สาขาสุไหงโก-ลก ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ร้อยละ ๒ กว่าๆ เนื่องจากเรามีเงินฝากอยู่
ที่ธนาคารออมสิน ซึ่งในประเด็นที่สมาชิกสงสัยขอเรียนว่าในขณะนี้เมื่อเราสามารถกู้เงินจาก
ธนาคารออมสินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า เราก็จะกู้จากธนาคารออมสินเพื่อนาไปใช้หนี้
ธนาคาร ธกส. โดยเราจะยังคง สัญญากู้เงินเพื่อเบิกเกินบัญชีของ ธกส.ไว้ก่อน เผื่อมีกรณี
ฉุกเฉินที่เงินกู้จากธนาคารออมสินเต็มวงเงินไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ก็ยังมีเงินกู้จาก ธกส.ไว้
สารอง ซึ่งการทาสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชีนี้ ถ้าเราไม่เบิกเงินออกมาก็ไม่ได้เสียดอกเบี้ย วันนี้
เราจึง เสนอญัตติเพื่อขอต่อสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทั้งของ ธกส.และ ธนาคารออมสินไว้
ครับ
/นายอนันต์ ...

-6นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม อีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบเพื่อต่ออายุ
สัญญาเบิกเงิน เกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุ ไหงโก-ลก ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบเพื่อต่ออายุสัญญาเบิกเงิน
เกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก ของสถานธนานุบาล
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ในการโอนงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560 ของสถานธนานุบาล
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560 ของสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังนี้
โอนลด
แผนงานการพาณิชย์
งานสถานธนานุบาล
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า จานวนเงิน 110,000 บาท
โอนไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานลงทุน
งานสถานธนานุบาล
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนและปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงติดตั้งประตูเหล็กม้วนและปรับปรุงอาคาร
สถานธนานุบาล จานวนเงิน 110,000 บาท
เหตุผล เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินรับจานาที่เก็บไว้เป็น
จานวนมาก ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
การนี้ไว้ จึงขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจของสภา
ท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
/นายอนันต์...
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ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2560 ของสถานธนานุบาล
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรือ่ ง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560 ของสานักการศึกษา
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ ความเห็ น ชอบในการเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2560 ดังนี้
ข้อความเดิม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรทัศน์วงจรปิด จานวนเงิน 1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมติดตั้ง จานวน 3 ชุด ๆ ละ 8 ตัว สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 และ
โรงเรียนเทศบาล 4 ราคากลางการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดนราธิวาสตาม
หนังสือ ที่ นธ 0023.3/ว 221 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สานักการศึกษา)
ข้อความใหม่
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรทัศน์วงจรปิด จานวนเงิน 1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อ กล้องโทรทัศน์ว งจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมติดตั้ง จานวน 3 ชุด ๆ ละ 8 ตัว สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 และ
โรงเรียนเทศบาล 4 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิ นอุดหนุนทั่วไป (สานัก
การศึกษา)
/เหตุผล...
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เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์ ร าคากลาง จึ ง ขอเปลี่ ย นค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2560 เพื่ อ จะได้ ด าเนิ น การต่ อ ไป ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อได้โ ปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560ของสานักการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560 ของกองช่าง
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ ความเห็ น ชอบในการเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2560 ดังนี้
ข้อความเดิม
โทรทัศน์วงจรปิด จานวนเงิน 828,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 16 กล้อง ราคากลางการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดนราธิวาสตาม
หนังสือ ที่ นธ 0023.3/ว 221 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง)
ข้อความใหม่
โทรทัศน์วงจรปิด จานวนเงิน 828,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อ กล้องโทรทัศน์ว งจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ
พร้ อ มติ ด ตั้ ง จ านวน 16 กล้ อ ง เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
/เหตุผล...
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เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์ ร าคากลาง จึ ง ขอเปลี่ ย นค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2560 เพื่ อ จะได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ต่ อ ไป ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อได้โ ปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ
นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตถามเรื่องราคา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสานักปลัดเทศบาล กับกองช่าง เมื่อคิดดูแล้วสานักปลัดเทศบาล
จานวน 12 กล้อง จานวนเงิน 560,000 บาท เฉลี่ยต่อชุด 46,666 บาท และของกองช่าง
จานวน 16 กล้อง จานวนเงิน 828,260 บาท เฉลี่ยต่อชุด 51,766 บาท อยากทราบว่า
ทาไมราคาเฉลี่ยต่อชุดจึงได้แตกต่างกัน ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านสมาชิกครับ เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
เรื่องราคากล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสานักปลัดเทศบาล กับกองช่าง ราคาเฉลี่ยต่อชุด
แตกต่างกัน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในการติดตั้งกล้องแต่ละจุดต้องใช้สายที่ไม่เหมือนกัน บาง
จุดต้องลากสายยาว บางจุดใช้สายไม่มาก ราคาจึงได้แตกต่างกัน ขอบคุณค่ะ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะ
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายขอเชิญครับเชิญ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560ของกองช่าง
/ระเบียบวาระที่ 9 ...

-10ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ของกองช่าง
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่ ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล จานวน 6,485,000 บาท (หกล้านสี่แสน
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการ
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนวงศ์วิวัฒน์ ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 293.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,980.00 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อมและปรับปรุงทางเท้า ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 2,668,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้า ถนนเจริญ
เขต ซอย 4 ผิวจราจรกว้าง 6.00-7.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 286.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อมและปรับปรุงฝารางน้าพร้อม
ระบบระบายน้า ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 2,445,000 บาท (สองล้านสี่
แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้า ถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 20ผิวจราจรกว้าง 5.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 34.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 194.00 ตารางเมตร รางน้ากว้างภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม
68.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 367,000 บาท (สามแสนหก
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อ สร้า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.พร้ อ มระบบระบายน้ า ถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 4/1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.70 หนา 0.15 ยาวรวม 72.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร รางน้ากว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 150.00
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1,005,000 บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาท
ถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรไปมา ไม่ได้รับความ
สะดวก เนื่องจากถนนบางสาย มีส ภาพเดิมเป็นถนนลู กรังเป็นหลุมเป็นบ่อ และยังไม่มีคู
ระบายน้า บางสายผิวจราจรเดิมชารุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามกาลเวลา
ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน และรองรับการขยายตัวของบ้านเมือง ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคมตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลและอยู่ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62) ของเทศบาลฯ
/แต่เนื่องจาก...

-11แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูง จึงไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
ได้ และหากรอใช้ ง บประมาณประจ าปี มาแก้ ไ ขปั ญ หานี้ จ ะท าให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความ
เดือดร้อน เพราะอาจได้รับอันตรายจากการใช้ถนนเหล่านี้ เป็นเส้นทางคมนาคม ดังนั้น จึงขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลมาดาเนินการเป็นการเร่งด่วน
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวน
6,485,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
ประธานสภาเทศบาล ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
จานวน 6,485,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ของกองช่าง
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวาระนี้บ้างครับ
ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี สาหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาล เพื่อนสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ทาให้การประชุมครั้งนี้ สาเร็จลุล่วง
ไปได้ดี ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา ๑1.0๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
(นายนพพล

ถ้าเจริญ)
/คณะกรรมการ...

-12คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2
ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายอนันต์ อับดุลรอมาน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจาปี ๒๕60
วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายอนันต์
2. นายสัมพันธ์
3. นายไพศาล
4. นายเกษม
5. นายอับดุลมุตตอเล็บ
6. นายเจ๊ะดอหะ
7. นายมานะ
8. นายสมพร
9. นายกิตติศักดิ์
10. นายแวสดี
11. นายอมรัน
๑2. นายเจ๊ะอาแซ
13. นายธนภัทร
14. นายเรวัต
15. นายจริน

อับดุลรอมาน
มะยูโซ๊ะ
เบ็ญจุฬามาศ
บุญทิพย์
นิยมเดชา
เจ๊ะซอ
บุญรัตนพิศุทธิ์
จันทร์ชู
กังวานโยธากุล
แวอูเซ็ง
อุเซ็ง
เจ๊ะแว
พีรนันทสิทธิ์
อุมา
ดิสระ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม
- นายยาวารี

บินสอเลาะ

สมาชิกสภาเทศบาล

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
3. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
4. นายพีรวัส
เตชัสพัชรพงษ์
5. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
6. นายอับดุลคานา
อับดุลคาลิค
7. นางยุคล
วิไลรัตน์
8. นายศรัณย์
สุขเกษม
9. นายสมพร
ติ้นหนู
10. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
11. นายอัครวิทย์
ขานโบ
12. นายสุนทร
เพ็ชรคง
13. นายไพรัตน์
คงหมั่น
14. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
15. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ
16. นางสโรชา
เกรียกราว
17. นางสาวพรสุดา
ด้วงสุข
18. นางวาสนา
น้อยดา
19. นางศศิธร
มะสามะ

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองคลัง
(แทน) ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(แทน) ผูจ้ ัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
/20.นางสาวพรพรรณ....

-220. นางสาวพรพรรณ
21. นายนพพล

สว่างกิจวัฒนา
ถ้าเจริญ

นักวิชาการคลังชานาญการ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายนพพล ถ้าเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕60 บัดนี้ สมาชิกมาประชุม ๑5 คน ครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณอนันต์
อับดุลรอมานประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕60 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 1 พ.ศ.2560 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น อาจเพิ่ มเติ มหรือเปลี่ ย นแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปีไ ด้ โดยดาเนิน การตาม
ขั้นตอนดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นา
ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เสนอผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น (3) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนาไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน
ฉะนั้น เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสุชาดา
พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
/เจ้าหน้าที่...

-3เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มผี มขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
ประธานสภาเทศบาล
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ การเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ได้เสนอมา
ถูกต้องตามระเบียบฯ นะครับ คือ ท่านนายกเทศมนตรีได้ทาหนังสือส่งให้ผมเพื่อเสนอเข้าที่
ประชุมสภา และผมก็ได้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ วันนี้
เป็นวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
หลักการ
ด้าน
ยอดรวม
ก.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
425,604,840 บาท
ด้านบริหารงานทั่วไป
56,519,100 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
40,137,700 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
16,381,400 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
314,104,760 บาท
แผนงานการศึกษา
208,740,580 บาท
แผนงานสาธารณสุข
13,257,120 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1,042,480 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
72,324,460 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8,540,120 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
10,200,000 บาท
/ ด้านการเศรษฐกิจ...

-4ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ข.งบประมาณงบเฉพาะการ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

3,372,600
2,642,600
730,000
51,608,380
51,608,380
23,362,400
15,869,210
7,493,190
448,967,240

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก และนโยบายของ
นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุป ระสงค์ในแผนพัฒ นาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เนื่องจากระเบียบวาระที่ 3 เป็นเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งเป็นเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณ ที่ประชุมต้องพิจารณา
เป็น 3 วาระ วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ เพื่อตราเป็น
เทศบัญญัติ ฉะนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอรับความเห็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้บ้าง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบรับ
ประธานสภาเทศบาล หลั ก การแห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.256 1
ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ต่อไปเป็นการเลื อกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผมขอหารือท่านสมาชิกนะครับ ตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมกาหนดจานวนคณะกรรมการไว้ว่า ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน และ
ให้สมาชิก เสนอผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการที่ละท่าน โดยมีผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน
หากมีผู้ได้รับการ เสนอรายชื่อไม่เกินจานวนคณะกรรมการที่กาหนด ก็ให้ถือว่าผู้ได้รับการ
เสนอชื่อได้รับเลือกเป็นกรรมการ หากมีผู้เสนอชื่อเกินจานวนที่กาหนด ก็ให้มีการลงคะแนน
เลือกกันต่อไป อันดับแรก ขอเชิญเสนอจานวนคณะกรรมการครับ
/นายธนภัทร...

-5นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติ จานวน 5 ท่าน ครับ ขอสมาชิกรับรองด้วยครับ (สมาชิกยกมือรับรอง)
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภาเทศบาล ไหมครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน ครับ
อันดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติจานวน 5 ท่าน โดยสมาชิกเสนอที่ละ 1 ท่าน และขอผู้รับรองอย่าง
น้อย 2 ท่านนะครับ เชิญสมาชิกเสนอรายชื่อครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอไพศาล เบ็ญจุฬามาศ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้องครับ เชิญท่านต่อไปเสนอครับ

นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณเกษม บุญทิพย์
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้องครับ เชิญท่านต่อไปเสนอครับ

นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณมานะ บุญรัตนพิศุทธิ์
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้องครับ เชิญท่านต่อไปเสนอครับ

นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณเรวัต อุมา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้องครับ เชิญท่านต่อไปเสนอครับ
/นายไพศาล...

-6นายไพศาล เบ็ญจุฬามาศ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายไพศาล เบ็ญจุมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้องครับ ขณะนี้มีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล มาทั้งสิ้น 5 ท่านแล้วครับ มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก ก็ถือว่าผู้ได้รับการเสนอรายชื่อทั้ง 5 ท่าน คือ
1. นายไพศาล เบ็ญจุฬามาศ
2. นายเกษม บุญทิพย์
3. นายมานะ บุญรัตนพิศุทธิ์
4. นายเรวัต
อุมา
5. นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
ครับ
ต่อไปเป็นการกาหนดระยะเวลารับคาแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ขอให้ท่านสมาชิกเสนอระยะเวลาในการรับคาแปรญัตติ
และระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ ครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอระยะเวลารับคาแปรญัตติ
3 วัน คือในวันที่ 23 -25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยให้กาหนด
สถานที่รับคาแปรญัตติในวันดังกล่าว ที่งานธุรการ สานักปลัดเทศบาลขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีนะครับเป็นอันว่า ระยะเวลารับคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.
และกาหนดสถานที่รับคาแปรญัตติในวันดังกล่าว ที่งานธุรการ สานักปลัดเทศบาล ตามที่
คุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ เสนอนะครับ
หลั ง จากนี้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ก็ จ ะแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห าร
เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท่านใดจะแปรญัตติขอให้ทาหนังสือยื่นต่อกรรมการ
แปรญัตติตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากแปรญัตติ ผมขอนัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 สิ งหาคม 2560
เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบด้วยวาจาก่อนนะครับ
และจะทาหนังสือแจ้งนัดประชุมแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
/และตามระเบียบ...

-7และตามระเบียบข้อบังคับการประชุม กาหนดให้ เลขานุการสภา ทาหน้าที่
เป็นเลขานุการชั่วคราวคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อทาการเรียกประชุมและดาเนินการ
เลือกประธาน และเลขานุการของคณะกรรมการ ขอเรียนเชิญเลขานุการครับ
นายนพพล ถ้าเจริญ
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการแปร
เลขานุการสภาเทศบาล ญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่าน เนื่องจากว่าตามระเบียบในการประชุม กาหนดไว้ว่าในการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกให้เลขานุการสภาเทศบาลทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติชั่ว คราวดาเนินการนัดประชุมครั้งแรกเพื่อทาการเลื อกประธาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการที่
ได้รับเลือกครั้งแรก ในวันนี้หลังสิ้นสุดการประชุมสภาเทศบาล เพื่อดาเนินการเลือกประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการ และกาหนดวันพิจารณาคาขอแปรญัตติ ครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลครับ

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
(สานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 สานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รายการที่โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวนเงิน 22,587 บาท
ประเภทค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรามและศึกษาดูงานจานวนเงิน 258,693 บาท

รายการที่ตั้งจ่ายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
ส านั กงานเทศบาลเมื องสุ ไหงโก-ลก ตั้ง ไว้ 281,280 บาท เพื่ อจ่า ยเป็น ค่า ซื้อ ครุ ภัณ ฑ์
คอมพิว เตอร์ พร้ อมติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว สู งรองรับความเร็ว 1,000 Mb
เชื่อมต่อระหว่าง Node ด้วยสายใยแก้ว (Fiber Opitc) ระบบกระจายสัญญาณไร้สายแบบ 2
ย่านความถี่ (802.11 AC) ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 2 ช่องทางเพื่อกระจายข้อมูลและสารอง
เส้นทางระบบข้อมูลส่วนกลางขนาด 6 TB ในสานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
/เหตุผล...

-8เหตุผล เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตความเร็วสูงให้เพียงพอใน
การบริ ห าร การปฏิบัติงานและการบริการอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีความปลอดภัย และมี
เสถีย รภาพของระบบรองรับการก้าวสู่การทางานแบบดิจิทัล ในส่ว นภาครัฐ ยุค Thialand
4.00 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปีงบประมาณ 2560 ไปตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ โดยอาศั ย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจของ
สภาท้องถิ่น นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล และผมขอแนะนาพนักงานของสถานธนานุบาลที่มาใหม่ คือ นางสาวพรสุดา ด้วงสุข
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอีกครับ เชิญคุณกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล
นายกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่อยากจะนาเรียนคณะ
ผู้บริหารเรื่องสุนัขจรจัดบริเวณในตลาด ผมได้รับการร้องเรียนจากร้านอาหารที่เป็นมุสลิมใน
ตลาดว่าให้ช่วยแจ้งเทศบาลมาจัดการเรื่องสุ นัขบริเวณดังกล่าวด้วย เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นอิสลาม รวมทั้งเป็นชาวมาเลเซียด้วย ฝากท่านนายกเทศมนตรีด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านสมาชิกครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของสุนัข
นายกเทศมนตรี
จรจัดทางเทศบาลรับทราบถึงปัญหานี้มานานแล้ว และจะดาเนินการตั้งงบประมาณเพื่อจัดทา
เรือนพักให้สุนัขได้อยู่ที่บริเวณบ่อบาบัดขยะ
/นาอนันต์...

-9นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไร
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้วผมขอ
ปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑1.3๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
ถ้าเจริญ)

(นายนพพล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
๒๕60 แล้ว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕60
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายอนันต์ อับดุลรอมาน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕60
วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายอนันต์
อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล
2. นายไพศาล
เบ็ญจุฬามาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายเกษม
บุญทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายอมรัน
อุเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเจ๊ะดอหะ
เจ๊ะซอ
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายมานะ
บุญรัตนพิศุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายสมพร
จันทร์ชู
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายกิตติศักดิ์
กังวานโยธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายแวสดี
แวอูเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายจริน
ดิสระ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑1. นายเจ๊ะอาแซ
เจ๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายธนภัทร
พีรนันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายเรวัต
อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายอับดุลมุตตอเล็บ
นิยมเดชา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม
1. นายสัมพันธ์
มะยูโซ๊ะ
2. นายยาวารี
บินสอเลาะ
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
3. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
4. นายอับดุลคานา
อับดุลคาลิค
5. นางยุคล
วิไลรัตน์
6. นายศรัณย์
สุขเกษม
7. นายสมพร
ติ้นหนู
8. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
9. นายอัครวิทย์
ขานโบ
10. นายสุนทร
เพ็ชรคง
11. นายไพรัตน์
คงหมั่น
12. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
13. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
14. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ
15. นางวาสนา
น้อยดา

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
/16.นางศศิธร...

-216. นางศศิธร
17. นายนพพล
หัวหน้าส่วนราชการที่ไม่เข้าประชุม
- นางกิติมา

มะสามะ
ถ้าเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ

สมบัติยานุชิต

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายนพพล ถ้าเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕60 บัดนี้ สมาชิกมาประชุม ๑5 คน ครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณอนันต์
อับดุลรอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕60 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลทาหน้าที่แปรญัตติเสนอผล
พิจารณาแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญคุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ ครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติขอเสนอ
รายงานผลการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติขอเสนอรายงานผลการประชุมพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุม
พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี
คณะกรรมการซึ่งมีนามข้างท้ายนี้ได้มาประชุมพร้อมกัน คือ
1. นายเกษม บุญทิพย์
ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายไพศาล เบญจุฬามาศ กรรมการ
3. นายมานะ บุญรัตนพิศุทธิ์ กรรมการ
4. นายเรวัต อุมา
กรรมการ
5. นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
กรรมการ/เลขานุการ
ซึ่งการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มีมติดังนี้
/1. การตั้งงบ...

-31. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้เป็นไป
โดยประหยัดเหมาะสมเพื่อให้ใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่
2. การคานวณรายได้ที่ได้กาหนดไว้เห็นเป็นจานวนเงินที่มีรายได้จริง คาด
ว่าจะเก็บได้เห็นว่าสมควรแล้ว
3.ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ ฉบั บ นี้ ค ณะกรรมการได้ เ รี ย กหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบมาร่ ว มรั บ ฟั ง ค าแปรญั ต ติ ไม่ มี ส มาชิ ก ท่ า นใดขอแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แต่อย่างใด คงให้เป็นไปตามร่างเดิมทุก
ประการ
4. จึ ง ได้เ สนอรายงานและต้ น ฉบั บร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป ขอบคุณ
ครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ต่อไปพิจารณาในวาระที่ 3 ครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดยกมือ
(สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
ประมาณ 2560 (สานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการกันเงิน ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จานวน 1 โครงการ
ดังนี้
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
สานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เหตุผล
สานักปลั ดเทศบาลขออนุมัติต่อสภาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายในสานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวนเงิน 281,280
บาทซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2560
/จึงเรียนมา...

-4จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้
กันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ
59 จานวนเงิน 281,280 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2560 สานักปลัดเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
งบประมาณ 2560 สานักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมั ติจากสภาเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการกันเงิน ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จานวน 1 โครงการ
ดังนี้
- โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 12 กล้อง
เหตุผล
สานักปลัดเทศบาล ตั้งงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด เพื่อจ่ายเป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ
อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จานวน 12 กล้อง จานวนเงิน 560,000 บาท ซึ่งไม่สามารถก่อ
หนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจาณาอนุมัติให้จัดซื้อ
ของคณะกรรมการฯ จังหวัดนราธิวาส
/จึงเรียนมา...

-5จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้
กันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ
59 จ านวนเงิ น 560,000 บาท (ห้ า แสนหกหมื่ น บาทถ้ ว น) นางสุ ช าดา พั น ธ์ น รา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2560 สานักปลัดเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
งบประมาณ 2560 สานักการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมั ติจากสภาเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก
ให้ความเห็น ชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ต่อสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังนี้
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องโทรทัศน์ CCTV และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง
จานวน 3 จุด ชุดๆละ 8 ตัว สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 2
และโรงเรี ย นเทศบาล 4 เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 29 ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็น
/ต้องใช้...

-6ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2560 สานักการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขอความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความ
เห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
รายการที่โอนลด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
๑. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒ นาศักยภาพด้านการ
จัดการความสะอาด และสิ่งแวดล้อมภายในเมือง เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
๓. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก่อสม.
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
/แผนงานเคหะ...

-7แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินการ หมวดค่าวัสดุ
๔. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
๕. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๒๙๐,๕๖๐.- บาท
(สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวมรายการโอนลด ๕ รายการ เป็นจานวนเงิน ๑,๙๔๐,๕๖๐.- บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ตั้งรายการใหม่
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่าง พร้อม
ติดตั้ง บริเวณอาคารศูนย์อาหาร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน ๓๒ ตัว
เป็นเงิน
๑,๓๔๐,๕๖๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๒. โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร และวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคาร
ศูนย์อาหาร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน ๓๒ จุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน)
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ
๓. โครงการก่อสร้างอาคารกักสัตว์ เพื่อคัดกรองโรคติดต่อพร้อมรั้วตาข่าย
รอบบริเวณ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
รวมตั้งรายการใหม่ ๓ รายการ เป็นจานวนเงิน ๑,๙๔๐,๕๖๐.- บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติ
ปรั บ ลดงบด าเนิ น การ หมวดค่ า ใช้ ส อย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการอบรมและศึ ก ษาดู ง านแก่
ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความสะอาด และสิ่งแวดล้อมภายในเมือง เป็นเงิน
๔๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก่อสม. เป็นเงิน
๕๐๐,๐๐๐.- บาท งบด าเนิ น งาน หมวดค่ า วั ส ดุ วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น เป็ น เงิ น
๓๕๐,๐๐๐.- บาท งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน
๒๙๐,๕๖๐.- บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๔๐,๕๖๐.- บาท จึงอาศัยอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
/ส่วนท้องถิ่น...

-8ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เพื่อพิจารณาต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็น
ประธานสภาเทศบาล ชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขฯ
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ ขอความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2560 กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
๒๕60 ดังนี้
รายการที่โอนลด
งบดาเนินงาน (งานไฟฟ้าถนน)
ค่าวัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ เป็นเงิน
295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตั้งรายการใหม่
งบลงทุน (งานไฟฟ้าถนน)
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนที่กาหนดให้
จานวน 1 ซุ้ม เป็นเงิน 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
/เหตุผล...

-9เหตุผล
จัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อ เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ) ซึ่ง
กาหนดอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560-2562)
ดังนั้น จึงขออนุมัติปรับลด งบดาเนินงาน งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุก่อสร้าง
เป็นเงิน 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นเงิน 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การ
โอนงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ทาให้ ลั กษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่ นจึง
เรี ย นมาเพื่ อ โปรดน าเสนอต่อ ที่ ประชุม สภาเทศบาล ได้พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่ อ ไป นางสุ ช าดา
พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็น
ประธานสภาเทศบาล ชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2560 กองช่าง
ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
งบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบใน
การกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
/หมวดค่าครุภัณฑ์...

-10หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่าง พร้อม
ติดตั้ง บริเวณอาคารศูนย์อาหาร จานวน ๓๒ ตัว ตั้งไว้ ๑,๓๔๐,๕๖๐.- บาท (หนึ่งล้านสาม
แสนสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๒. โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร และวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคาร
ศูนย์อาหาร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน ๓๒ จุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
๓. โครงการก่อสร้างอาคารกักสัตว์ เพื่อคัดกรองโรคติดต่อพร้อมรั้วตาข่าย
รอบบริเวณ เป็นเงิน๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
พิจารณาอนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ จานวนเงิน ๑,๙๔๐,๕๖๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าร้อย
หกสิบบาทถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขฯ
ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
งบประมาณ 2560 กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ ง
สุไหงโก-ลก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5
/ข้อ 59 ...

-11ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนที่กาหนดให้
จานวน 1 ซุ้ม เป็นเงิน 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัตใิ ห้
กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ
59 จานวน 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560 กองช่าง
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้วผมขอ
ปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑1.2๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
ถ้าเจริญ)

(นายนพพล

/คณะกรรมการ...

-12คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕60 แล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕60
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
(ลงชื่อ)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายอนันต์ อับดุลรอมาน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560
วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายสัมพันธ์
มะยูโซ๊ะ
รองประธานสภาเทศบาล
2. นายไพศาล
เบ็ญจุฬามาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายเกษม
บุญทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายอนันต์
อับดุลรอมาน
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเจ๊ะดอหะ
เจ๊ะซอ
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายมานะ
บุญรัตนพิศุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายสมพร
จันทร์ชู
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายกิตติศักดิ์
กังวานโยธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายแวสดี
แวอูเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายจริน
ดิสระ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑1. นายเจ๊ะอาแซ
เจ๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายธนภัทร
พีรนันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายเรวัต
อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายยาวารี
บินสอเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายอับดุลมุตตอเล็บ
นิยมเดชา
สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายอมรัน
อุเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม
-ไม่มี
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
3. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
4. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
5. นายอับดุลคานา
สมัยบารมี
6. นางยุคล
วิไลรัตน์
7. นายศรัณย์
สุขเกษม
8. นายสมพร
ติ้นหนู
9. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
10. นายอัครวิทย์
ขานโบ
11. นายสุนทร
เพ็ชรคง
12. นายไพรัตน์
คงหมั่น
13. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
14. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
15. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองคลัง
/16.นางกิติมา...

-216. นางกิติมา
17. นางวาสนา
18. นางศศิธร
19. นางสาวสุนีย์
20. นายนพพล

สมบัติยานุชิต
น้อยดา
มะสามะ
โฉมอุไพ
ถ้าเจริญ

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ขาดประชุม
- นายพีรวัส
เตชัชพัชรพงษ์

ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(แทน) นายอาเภอสุไหงโก-ลก
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
รองนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายนพพล ถาเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560 เพื่อดาเนินการเลือกประธานสภาเทศบาล
แทนตาแหน่งว่าง บัดนี้ สมาชิกมาประชุม ๑6 คน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ
คุ ณ เกษม บุ ญ ทิ พ ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลได้ จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระรั ต นตรั ย ขอเชิ ญ
พุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รองประธานสภาเทศบาล
ขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
เรียนท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาฯ
กระผม นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รองประธานสภาเทศบาล ทาหน้าที่ประธานสภาเทศบาล
(ชั่วคราว) วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560 บัดนี้
สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประกาศเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก เรื่ อ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพั ฒ นาเทศบาล ประจาปี งบประมาณ 2560 (รอบเดื อนเมษายน พ.ศ.
2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลการประเมิน ข้อ
29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่น ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนี้
การน าแผนไปปฏิ บัติ จ ากจ านวนโครงการตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณในปี 2560 มี โ ครงการจ านวนทั้ ง สิ้ น 190
โครงการ รายละเอียดดังนี้
/- แล้วเสร็จ...

-3- แล้วเสร็จ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19%
- อยู่ระหว่างดาเนินการ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34%
- ไม่ได้ดาเนินการ 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47%
- ไม่มีโครงการที่ยกเลิก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50% ขึ้นไป
ฉะนั้น เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รองประธานสภาฯ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2560 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 15 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลแทนตาแหน่งที่ว่าง
ก่ อ นอื่ น ขออนุ ญ าตแจ้ ง เรื่ อ งการเสี ย ชี วิ ต ของ นายสมชาย สวยงาม
ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลและประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งได้เสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็ ง ปอดลุ ก ลามถึ ง สมอง เมื่ อ วั น ที่ 15 เมษายน 2560 และจะต้ อ งมี ก ารเลื อ ก
ประธานสภาเทศบาล แทนตาแหน่งที่ว่าง ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง
ข้อบังคับวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นฯ ขอเชิญครับ
นายนพพล ถาเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจง
ข้อบังคับฯ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง
ดังนี้
/(1) กรณีประธานสภา...

-4(1) กรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่น
เลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภา
ท้ อ งถิ่ น ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ เทศบาล และ
นายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสาหรับเทศบาล หรือนายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง
ประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิ กสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
ละชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่
ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุ ด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ 39 มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกประธานสภาเทศบาล
หรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอเชิญประธานดาเนินการเลือกประธานสภาต่อครับ
นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะดารงตาแหน่งประธานสภาฯ โดยมีผู้
รองประธานสภาฯ
รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ
นายเกษม บุญทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอเสนอ นายอนันต์ อับดุลรอมาน เป็นประธานสภาเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ขอบคุณครับ

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
รองประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกรับรอง 9 คน) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใด
เป็นประธานสภาเทศบาลอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติเป็นเอก
ฉันท์เลือกนายอนันต์ อับดุลรอมาน เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ผมขอแสดงความยิ น ดี กั บ คุ ณ อนั น ต์ อั บ ดุ ล รอมาน ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
ประธานสภาเทศบาล ด้ว ย เชิญคุณ อนันต์ อับดุลรอมาน ได้กล่าวอะไรกับท่านสมาชิก
สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสักเล็กน้อย ขอเชิญครับ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอนันต์ อับดุลรอมาน สมาชิกสภาเทศบาล
ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมดารงตาแหน่งในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณครับ
นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
ครับ ขอบคุณ ท่านประธานสภาเทศบาลคนใหม่ คุณอนันต์ อับดุลรอมาน
รองประธานสภาฯ
ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ
/ระเบียบวาระที่ 4 ...

-5ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวาระนี้ไหมครับ
ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไม่มี

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
ถ้าไม่มี สาหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาล เพื่อนสมาชิก
รองประธานสภาฯ
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ทาให้การประชุมครั้งนี้ สาเร็จลุล่วง
ไปได้ดี ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา ๑0.4๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
(นายนพพล

ถ้าเจริญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1
ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
(ลงชื่อ)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายอนันต์ อับดุลรอมาน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕60
วันที่ 28 กันยายน ๒๕60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายอนันต์
อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล
2. นายสัมพันธ์
มะยูโซ๊ะ
รองประธานสภาเทศบาล
3. นายไพศาล
เบ็ญจุฬามาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายเกษม
บุญทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายยาวารี
บินสอเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายเจ๊ะดอหะ
เจ๊ะซอ
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายมานะ
บุญรัตนพิศุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายสมพร
จันทร์ชู
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายกิตติศักดิ์
กังวานโยธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายเจ๊ะอาแซ
เจ๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายธนภัทร
พีรนันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายเรวัต
อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม
1. นายแวสดี
2. นายอมรัน
3. นายจริน
4. นายอับดุลมุตตอเล็บ

แวอูเซ็ง
อุเซ็ง
ดิสระ
นิยมเดชา

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
3. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
4. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
5. นายอับดุลคานา
อับดุลคาลิค
6. นางยุคล
วิไลรัตน์
7. นายสมพร
ติ้นหนู
8. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
9. นายอัครวิทย์
ขานโบ
10. นายสุนทร
เพ็ชรคง
11. นายไพรัตน์
คงหมั่น
12. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
13. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
14. นางวิภาพร
แสงอรุณ

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(แทน) ผู้อานวยการกองคลัง
/15. นางกิติมา...

-215. นางกิติมา
16. นางวาสนา
17. นางศศิธร
18. นายนพพล

สมบัติยานุชิต
น้อยดา
มะสามะ
ถ้าเจริญ

ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายนพพล ถาเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 บัดนี้ สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕60 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ประธานสภาเทศบาล ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แทนนายสมชาย
สวยงาม ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
/นางสุชาดา...

-3นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลเมื องสุ ไหงโก-ลก แทนนายสมชาย สวยงาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งได้เสียชีวิตลง จึ งขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สุ ไ หงโก-ลก คั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลเป็ น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 1 ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 (1) จึง
เรี ยนมาเพื่ อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลื อกต่อไป นางสุ ช าดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ประธานสภาเทศบาล ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้ อ 28 (1) ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก จ านวน 3 คน ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารได้ แ ต่ ง ตั้ ง ไปแล้ ว ตามค าสั่ ง ที่
1204/2559 ลงวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2559 แต่ ป รากฏว่ า นายสมชาย สวยงาม
ได้ เ สี ย ชี วิ ต จึ ง ขอให้ ส มาชิ ก เสนอตั ว แทนจ านวน 1 ท่ า น และขอผู้ รั บ รอง 2 คน เชิ ญ
คุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ ครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธนภัทร
สมาชิกสภาเทศบาล พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายเกษม บุญทิพย์ เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ (สมาชิกรับรอง 2 คน) มีสมาชิกท่าน
ประธานสภาเทศบาล ใดจะเสนอท่านใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติเป็น
เอกฉันท์เลือกนายเกษม บุญทิพย์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการ
โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 สานักปลัดเทศบาล
รายการที่โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนค่าอาหารปฏิบัติงานนอกเวลา จานวนเงิน 45,000 บาท
/หมวด...

-4หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการโครงการจ้างเหมาเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัยสานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวนเงิน 55,000 บาท
รายการที่ตังจ่ายรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนดและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เหตุผล
เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อราลึกถึง
พระมหากรุ ณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ มีซุ้มประดับ พระบรมฉายาลั กษณ์ ที่
แข็งแรง สวยงามอย่างสมพระเกียรติ
จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจของสภาท้องถิ่น นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 (สานักปลัดเทศบาล)
2. สานักการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
/นางสุชาดา...

-5นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 สานักการศึกษา
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ทางวิชาการและศึกษา
ดูงานของ พนักงานครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนศาสนาและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท
โอนไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์สนามแบดมินตัน จานวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ จานวน ๓ สนาม ตั้งจ่ายจาก
เงินเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
เหตุผล
เพื่อปรับปรุงสนามแบดมินตันที่เกิดชารุดให้มีความพร้อมอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในการออกกาลังกายและแข่งขันกีฬา ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี/นายอนันต์...

-6นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 (สานักการศึกษา)
3. สานักการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 สานักการศึกษา
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
จานวน ๖๗๓,๐๐๐ บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
โอนไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จานวน ๑,๒๗๓,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง
๓.๒๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. พร้อมอัฒจันทร์เชียร์บนอาคาร ๑ ชุด และก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อ
ระหว่างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด ๑๒.๐๐ x ๓.๕๐ ม. (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
เหตุผล
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาออกกาลังกายและมีอาคาร
สาหรับประธานกล่าวเปิดงานแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด
๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
/ของสภา...

-7ของสภาท้องถิ่น จึ งเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไปนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 (สานักการศึกษา)
4. สานักการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 สานักการศึกษา
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ จานวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นาศาสนา จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
โอนไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์สนามฟุตซอล
จานวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์สนามฟุตซอล
ขนาด ๓.๕๐ x ๑๔.๐๐ ม. จานวน ๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักการศึกษา)
/เหตุผล...

-8เหตุผล
เพื่อป้องกันแดด ฝน ให้ กับประชาชนที่มาออกกาลั งกาย ซึ่งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่
ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 (สานักการศึกษา)
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 กองสาธารณสุขฯ
รายการที่โอนลด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า เป็นเงิน
๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
๒. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน)
๓. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน)
/แผนงาน...

-9แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
๔. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมรายการโอนลด ๔ รายการ เป็นจานวนเงิน ๘๒๖,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นหก
พันบาทถ้วน)
ตังรายการใหม่
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณฌาปนสถาน เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก ระหว่างชั้นที่ ๑ กับชั้นใต้ดิน
(ลานจอดรถ) พร้อมกั้นห้องคอนโทรลเครื่องปั๊มน้าและบ่อบาบัดน้าเสีย บริเวณอาคารศูนย์
อาหาร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมตั้งรายการใหม่ ๒ รายการ เป็นจานวนเงิน ๘๒๖,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงจาเป็นต้อง
โอนมาตั้งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ข้างต้น อาศัยอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ให้ เป็ นอ านาจอนุมั ติข องสภาท้อ งถิ่ นจึ งเรีย นมาเพื่ อขอได้โ ปรด
น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป นางสุ ช าดา
พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 (กองสาธารณสุขฯ)
/กองช่าง...

-106. กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 กองช่าง
รายการที่โอนลด
งบลงทุน (งานไฟฟ้าถนน)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรั บปรุงครุภัณฑ์ ให้ ส ามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นเงิน 82,100 บาท (แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตังรายการใหม่
งบลงทุน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าเครื่องคอมพิว เตอร์ ส าหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1
จ านวน 3 เครื่ อง ตามเกณฑ์ ราคากลางครุ ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ เป็น เงิ น 66,000 บาท
(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เครื่องสารองไฟ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จานวน 3
เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet)
จานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 7,700 บาท (เจ็ดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอสาหรับพนักงาน ฝ่ายงานต่างๆ
และรองรั บ ระบบค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องตั้งรายการใหม่ ซึ่ง
กาหนดอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560-2562) ดังนั้น จึงขออนุมัติปรับลด งบลงทุน
งานไฟฟ้าถนน ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน 82,100 บาท (แปดหมื่นสองพัน
หนึ่ งร้ อยบาทถ้ว น) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 82,100 บาท (แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
/จ่ายเป็น...

-11จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมือง
สุไหงโก-ลก
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 (กองช่าง)
7. กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 กองช่าง
รายการที่โอนลด
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหารผู้ได้รับเงินเดือนถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับสู้รบ (พ.ส.ร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
/ค่าวัสดุ...
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วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ เช่ น น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน
3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 36 คน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
/ค่าใช้สอย...
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเย็บหนังสือ และค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 180,000 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ เช่ น น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั กษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้
ตามปกติ ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป เป็นเงิน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ตอบแทนพนัก งานจ้ าง จ านวน 12 คน ตั้ง จ่า ยจากเงิ น
รายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
/งบดาเนินงาน...
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ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลื อการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ เช่ น น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่น
บาทถ้วน)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสวนสาธารณะของเทศบาลและไฟสาธารณะ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง านได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
/ค่าใช้สอย...

-15ค่าใช้สอย
ร่ายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ และค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง านได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ตังรายการใหม่
งบลงทุน (งานสวนสาธารณะ)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนรื่นอรุณ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนรื่นอรุณ ประกอบ ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50-11.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 330.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร รางระบายน้ากว้างภายใน 0.60 เมตร ยาว
35.00 เมตร ดาดคอนกรีต ยาว 49.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 ลูก รางระบายน้ากว้าง
0.40 เมตร ยาวรวม 86.00 เมตร รางวียาวรวม 374.00 เมตร พร้อมบ่อพั ก 3 ลู ก
ปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านหน้าสวนรื่นอรุณ กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 101.00 เมตร
และปลูกหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ และอื่น ๆ เป็นเงิน 2,830,000 บาท (สองล้านแปดแสน
สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล กองช่าง
เหตุผล
เนื่องจากภายในสวนรื่นอรุณ ระบบสาธารณูปโภคชารุดเสียหายเสื่อมสภาพ
จากการใช้งานเป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่มีคูระบายน้า เมื่อเกิดฝนตกทาให้น้าท่วมขัง จึงมีความ
จาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงถนน ระบบระบายน้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนรื่นอรุณ
เพื่อพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว ให้ มี ความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้ องกับ
โครงการเมืองต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองสุไหงโก-ลก และ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกาย ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการเป็นจานวนมากทุกวั น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พงศ.2541 ข้ อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
/นายอนันต์...

-16นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 (กองช่าง)
8. กองคลัง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 กองคลัง
รายการที่โอนลด
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
หมวดเงินเดือน
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวนเงิน
๒๐๐ บาท
รายการที่ตังจ่ายรายการใหม่
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๔๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคากลางกระทรวงดิจิทัลฯ จานวน ๒ เครื่อง
เครื่องสารองไฟ ตั้งไว้ ๖,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA
จานวน ๒ เครื่อง
/ดังนั้น...

-17ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนลด งบประมาณกองวิชาการและแผนงาน
หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อย
บาทถ้วน) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นเงิน ๕๐,๒๐๐ บาท(ห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้ อ ๒๗ การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึง
เรียนมาเพื่อโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พิจารณาอนุมัติ นางสุชาดา
พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 (กองคลัง)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2560 ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้
ความเห็นชอบในการกันเงิน ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินจากสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จานวน 1 โครงการ ดังนี้
- โครงการก่อสร้างซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก
เหตุผล
สานักปลั ดเทศบาลขออนุมัติต่อสภาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์หน้า
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งไม่สามารถก่อหน้าผูกพันได้ ทันใน
ปีงบประมาณ 2560 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติ
/ให้กันเงิน...

-18ให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 จานวน
เงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของสานัก
ปลัดเทศบาล
2. สานักการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังนี้
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์สนามแบดมินตัน จานวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์สนามแบดมินตัน จานวน ๓
สนาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ
๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี/นายอนันต์...

-19นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของ
สานักการศึกษา
3. สานักการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังนี้
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จานวน ๑,๒๗๓,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง
๓.๒๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. พร้อมอัฒ จันทร์เ ชียร์บนอาคาร ๑ ชุ ด และก่อสร้างหลั งคา
เชื่อมต่อระหว่างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด ๑๒.๐๐ x ๓.๕๐ ม. (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ
๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของสานัก
การศึกษา
/4.สานักการศึกษา...

-204. สานักการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังนี้
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์สนามฟุตซอล จานวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง
๓.๕๐ x ๑๔.๐๐ ม. จานวน ๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักการศึกษา)
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ
๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของสานัก
การศึกษา
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบใน
การกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
/หมวด...

-21หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณฌาปนสถาน เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก ระหว่างชั้นที่ ๑ กับชั้นใต้ดิน
(ลานจอดรถ) พร้อมกั้นห้องคอนโทรลเครื่องปั๊มน้าและบ่อบาบัดน้าเสีย บริเวณอาคารศูนย์
อาหาร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
พิจารณาอนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ จานวนเงิน ๘๒๖,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้า พเจ้ าขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาเทศบาลเมือ งสุ ไ หงโก-ลก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 3 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 66,000 บาท (หก
หมื่นหกพันบาทถ้วน)
/เครื่อง...

-22เครื่องสารองไฟ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จานวน 3
เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet)
จานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 7,700 บาท (เจ็ดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2560 จึงจาเป็นต้อง
ขออนุ มั ติกั น เงิ น ไว้ เบิ ก ในปี ถั ด ไป จึง เรี ย นมาเพื่ อโปรดน าเสนอต่อ ที่ ประชุ ม สภาเทศบา ล ได้
พิจารณาอนุมัตใิ ห้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด
5 ข้อ 59 จานวน 82,100 บาท (แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของกองช่าง
7. กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้า พเจ้ าขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาเทศบาลเมือ งสุ ไ หงโก-ลก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ สภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
งบลงทุน (งานสวนสาธารณะ)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนรื่นอรุณ
/เพื่อจ่าย...

-23เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนรื่นอรุณ ประกอบ ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50-11.50 เมตร ยาว 0.05 เมตร ยาวรวม 330.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร รางระบายน้ากว้างภายใน 0.60 เมตร ยาว
35.00 เมตร ดาดคอนกรีต ยาว 49.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 ลูก รางระบายน้ากว้าง
0.40 เมตร ยาวรวม 86.00 เมตร รางวียาวรวม 374.00 เมตร พร้อมบ่อพั ก 3 ลู ก
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านหน้าสวนรื่นอรุณ กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร
ยาว 101.00 เมตร เป็นเงิน 2,830,000 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้ วน)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล กองช่าง
เหตุผล
เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2560 จึงจาเป็นต้อง
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ได้พิจารณาอนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 จานวน 2,830,000 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่น
บาทถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของกองช่าง
8. กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้า พเจ้ าขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาเทศบาลเมือ งสุ ไ หงโก-ลก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้ อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนรื่นอรุณ จานวนเงิน 12,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนรื่นอรุณ ประกอบด้วยลานกิจกรรม
หลักเป็นพื้นที่วงกลมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 394 ตารางเมตร ลานพักผ่อนรับประทานอาหาร มี
/ร้านอาหาร...

-24ร้านอาหารแบบเดียว 5 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ร้านอาหารแบบคู่ จานวน
1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ห้องน้า-ห้องสุขา จานวน 1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า
78 ตารางเมตรลานประติม ากรรม มีประติมากรรมปลา ขนาดไม่น้อยกว่า 3.60×12.25
เมตร พร้อมรั้วและบริเวณพักผ่อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ประติมากรรมช้าง สูง
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมรั้วและพื้นที่พักผ่อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 265 ตารางเมตร ลานจอด
รถ พื้น ที่ ไม่ น้ อยกว่า 782 ตารางเมตร พร้อ มงานระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง และงานระบบ
สุขาภิบาลในสวน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ช่าง)
เหตุผล
เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้สิทธิเหนือพื้นดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2560 จึงจาเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้
พิจารณาอนุมัติ ให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 จานวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของกองช่าง
9. กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้า พเจ้ าขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาเทศบาลเมือ งสุ ไ หงโก-ลก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
- โครงการจั ดซื้ อ กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ( CCTV ) และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
พร้อมติดตั้ง จานวน 16 กล้อง
/เหตุผล...

-25เหตุผล
กองช่าง ตั้งงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ โทรทัศน์ วงจรปิด เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) และอุปกรณ์
ต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง จานวน 16 กล้อง จานวนเงิน 828,260 บาท (แปดแสนสองหมื่นแปด
พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากอยู่
ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อของคณะกรรมการฯจังหวัดนราธิวาส
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติให้
กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ
59 จานวน 828,260 บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของกองช่าง
10. กองคลัง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบใน
การกันเงินรายจ่าย งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ค่าซื้อเครื่องสารองไฟ
จานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๕๙ จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก พิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการกันเงิน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)
/สมาชิก...

-26สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินของกองคลัง
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ
ญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้ าขอเสนอญัตติ เพื่ อขอเสนอญัตติ ขออนุ มัติขยายเวลาเบิกจ่ ายเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 398,500 บาท
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้
ข้อความเดิม
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. โทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด จานวน 398,500 บาท ประกอบด้วย
- เครื่องบันทึกดิจิตอล NVR5816 จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 48,800 บาท
- กล้องกระบอก IPC4300/3MP จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 212,000 บาท
- ชุดจ่ายไฟสารอง 12V จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 24,000 บาท
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 1,150 VA จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,800 บาท
- จอมอนิเตอร์ LED 42 นิ้ว จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท
- Gigabit Switch ขนาด 24 ช่อง จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,800 บาท
- ตู้ไฟพักสาย จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 19,200 บาท
- หัวจ่าย POE ด้านเดียว จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 2,400 บาท
- ระบบกราวด์กันฟ้า จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าแรงติดตั้งกล้อง จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 9,600 บาท
- ค่าแรงติดตั้งเครื่องบันทึก จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าแรงติดตั้งระบบกราวด์ จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 6,400 บาท
- สายกล้อง IP CAT5e จานวน 500 เส้น เป็นเงิน 30,000 บาท
ข้อความใหม่
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จานวน 8 ตัว เป็นเงิน
398,500 บาท
เหตุผล
เนื่องจากได้ให้คาชี้แจงงบประมาณไว้ไม่ถูกต้อง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ค าชี้ แ จงงบ ประมาณ โ ดยอาศั ย อ านาจจาก อนุ มั ติ ส ภ า ท้ อ งถิ่ น ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ทาให้ ลั ก ษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือ เปลี่ ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
/นายอนันต์...

-27นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยาย
ประธานสภาเทศบาล เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 กองสวัสดิการสังคม
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรือ่ ง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ของกองช่าง
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมเทศบาล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล จานวน 2,921,000 บาท (สองล้านเก้า
แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการ
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในชุมชนแหลมเห็บลม
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,500.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1,170,000
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้า ถนนรักษ์ชนะอุทิศ (ข้างวัด
ท่านแดง) รางน้ากว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 230.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาล เป็นเงิน 906,000 บาท (เก้าแสนหกพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้า ถนน
เจริญเขต ซอย 13ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร
หรื อมีพื้น ที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร รางน้ากว้างภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม
60.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ด
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุ งระบบระบายน้า ถนนเจริญเขต ซอย 19
รางน้ ากว้างภายใน 0.40เมตร ยาวรวม 118.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาล เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรไปมา ไม่ได้รับความ
สะดวก เนื่องจากถนนบางสาย มีสภาพเดิมเป็นถนนลุกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ และยังไม่มีคูระบาย
น้า บางสายผิวจราจรเดิมชารุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามกาลเวลา ดังนั้น จึงมี
ความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
/และรองรับ...

-28และรองรับการขยายตัวของบ้านเมือง ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคมตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลและอยู่ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี ( พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62) ของเทศบาลฯ แต่เ นื่ องจาก
โครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูง จึงไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายได้ และหากรอ
ใช้งบประมาณประจาปี มาแก้ไขปั ญหานี้จะทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะอาจ
ได้รับอันตรายจากการใช้ถนนเหล่านี้ เป็นเส้นทางคมนาคม ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลมาดาเนินการเป็นการเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้
จ่ ายเงิน สะสม จ านวน 2,921,000 บาท (สองล้ านเก้า แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้ว น)
ต่อไปนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
ประธานสภาเทศบาล ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
จานวน 2,921,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ของกองช่าง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวาระนี้บ้างครับ
ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี สาหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาล เพื่อนสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ทาให้การประชุมครั้งนี้ สาเร็จลุล่วง
ไปได้ดี ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา ๑1.3๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
ถ้าเจริญ)

(นายนพพล

/คณะกรรมการ...

-29คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายอนันต์ อับดุลรอมาน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕60
วันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายอนันต์
2. นายไพศาล
3. นายเกษม
4. นายอับดุลมุตตอเล็บ
5. นายเจ๊ะดอหะ
6. นายมานะ
7. นายสมพร
8. นายกิตติศักดิ์
9. นายแวสดี
10. นายอมรัน
๑1. นายเจ๊ะอาแซ
12. นายธนภัทร
13. นายเรวัต
14. นายยาวารี

อับดุลรอมาน
เบ็ญจุฬามาศ
บุญทิพย์
นิยมเดชา
เจ๊ะซอ
บุญรัตนพิศุทธิ์
จันทร์ชู
กังวานโยธากุล
แวอูเซ็ง
อุเซ็ง
เจ๊ะแว
พีรนันทสิทธิ์
อุมา
บินสอเลาะ

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม
1. นายสัมพันธ์
2. นายจริน

มะยูโซ๊ะ
ดิสระ

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
3. นายพีรวัส
เตชัสพัชรพงษ์
4. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
5. นายอับดุลคานา
อับดุลคาลิค
6. นางยุคล
วิไลรัตน์
7. นายศรัณย์
สุขเกษม
8. นายสมพร
ติ้นหนู
9. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
10. นายนัสรุดดีน
วารีสมาน
11. นางสาววนิดา
สารพร
12. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
13. นายไพรัตน์
คงหมั่น
14. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
15. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ
16. นางวาสนา
น้อยดา
17. นางศศิธร
มะสามะ

18. นายนพพล

ถ้าเจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
/นายนพพล ถ้าเจริญ ....

-2นายนพพล ถาเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕60 บัดนี้ สมาชิกมาประชุม ๑4 คน ครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณอนันต์
อับดุลรอมานประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕60 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐(รอบเดือ นตุล าคม พ.ศ.๒๕๖๐) ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่น ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนี้
การน าแผนไปปฏิ บั ติ จากจ านวนโครงการตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๐ มีโครงการจานวนทั้งสิ้น ๒๑๘
โครงการ รายละเอียดดังนี้
- โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๑๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗
- โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑
(เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงจาเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี
ถัดไป)
- โครงการที่ได้ยกเลิก จานวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลกในภาพรวม
- ร้อยละ ๕๓.๕๐ มีความพึงพอใจมาก
- ร้อยละ ๔๒.๕๖ มีความพอใจ
- ร้อยละ ๓.๙๔ ไม่พอใจ
ผลสรุปจากการประเมินของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกดังกล่าว ปรากฏว่าประชาชนมีความ
พึ ง พอใจมากและมี ค วามพอใจรวมกั น แล้ ว อยู่ ใ นระดั บ ร้ อ ยละ ๙๖.๐๖ เทศบาลเมื อ ง
สุไหงโก-ลกสามารถดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
/ผลการประเมิน...

-3ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการด าเนิ น งานของ
เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ได้ จ าแนก
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ ๗ ยุทธศาสตร์ ได้ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ที่ระดับ
คะแนน ๗.๙๔ (คะแนนเต็ม ๑๐) แสดงว่าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกสามารถดาเนินงานได้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
- ยุ ทธศาสตร์ที่มีคะแนนสู งสุ ด ได้แ ก่ ยุทธศาสตร์ด้านศิล ปะ วัฒ นธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้คะแนน ๘.๒๘ รองลงมาอันดับที่สอง ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนน ๘.๐๖ยุทธศาสตร์ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ยุทธศาสตร์
ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั ง คม และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ได้ ค ะแนน
๗.๔๔ คะแนน
ฉะนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามนั ย แห่ ง ระเบี ย บฯ เทศบาลเมื อ ง
สุไหงโก-ลก จึงประกาศ มาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
เชิญ คุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ
นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตแก้ไขรายชื่อในส่วน
ของสมาชิกที่ขาดประชุม จากนายอับดุลมุตตเล็บ เป็น นายอับดุลมุตตอเล็บ ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณท่านสมาชิกครับ แจ้งเจ้าหน้าที่แก้ไขรายงานการประชุมด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 285 กันยายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
/โอนลด...

-4โอนลด (งบลงทุน)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 153,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)
โอนเพิ่ม (งบลงทุน)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ผ้าเต็นท์ เป็นเงิน 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าเต็นท์ขนาดไม่น้อยกว่า 5x12 เมตร จานวน 10 หลัง (ราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)
เหตุผล
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการตั้งงบประมาณ ทาให้งบประมาณ
หมวดค่าครุ ภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ไม่เพียงพอสาหรับการเบิกจ่าย ดังนั้น เพื่อ
ความสะดวกในการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ผ้ า เต็ น ท์ จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนลด งบลงทุ น หมวดค่ า
บารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) มาโอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ค่าผ้าเต็นท์ เป็นเงิน
153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรือ่ ง ขอความเห็นชอบในการจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อสมทบโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (กองสาธารณสุขฯ)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
/นางสุชาดา พันธ์นรา...

-5นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสมทบโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ประจาปีงบประมาณ 2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยตามข้อกาหนดของ
โครงการเทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณในการดาเนินการกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
ในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกาหนด
และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ คณะผู้บริหาร
เทศบาล จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการจัดตั้งงบประมาณ
สมทบกั บ งบประมารของโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของศู น ย์ ก าจั ด ขยะเทศบาลเมื อ ง
สุไหงโก-ลก ในการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 3 พร้อมโรงคัดแยกขยะมูลฝอยใน
อัตราร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยตั้ง
เป็นงบประมาณผูกพันตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรด
น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ไป
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสมทบโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อ
สมทบโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่คณะผู้บริหารเสนอมา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ในวาระอื่นๆ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ เชิญ คุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ
นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่อยากจะนาเรียน
คณะผู้ บ ริ ห าร 2 เรื่ อ ง เรื่อ งที่ 1 ผมอยากจะทราบว่ าถนนซอยคอกหมูห น้ าสถานีข นส่ ง
ผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดาเนินการถึงขั้นไหนแล้วครับ เรื่องที่ 2 ที่ทาการชุมชน
บาโงปริ เม็ ง ตอนนี้ ที่ทาการได้ส ร้างเสร็จแล้ ว ผมอยากจะให้ มีการติดตั้งกล้ องวงจรปิดใน
บริเวณชุมชนเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ขอบคุณครับ
/นายอนันต์ อับดุลรอมาน...

-6นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านสมาชิกครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
นายกเทศมนตรี
ได้สอบถามเรื่องถนนซอยคอกหมู จริงๆ แล้วถนนเส้นนั้นยังเป็นของผังเมืองที่ดูแลอยู่ และ
ทางผังเมืองได้เชิญประชุมหารือเจ้าของที่ดินบริเวณที่ผังเมืองกาหนด สาหรับทางเทศบาลก็
ไม่ได้นิ่ งนอนใจในเรื่ องนี้ เพราะเป็นโครงการที่ผั งเมืองได้ทาอยู่แล้ว และไม่อยากให้ เกิด
โครงการซ้าซ้อน ส่วนเรื่องที่ทาการชุมชนบาโงปริเม็ งที่อยากจะให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในเรื่องของกล้องวงจรปิดทางกรมฯ ได้กาหนดนโยบายว่าไม่อยากให้เกิดการติดตั้งกล้องที่
ซ้าซ้อนกัน โดยจะมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก และให้สถานีตารวจเป็น
ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะ
ประธานสภาเทศบาล สอบถามอะไรอีกหรื อ ไม่ ถ้ าไม่มี บัด นี้เราก็ ได้ป ระชุมมาครบถ้ว นตามระเบี ยบวาระทุ ก
ประการแล้วผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑1.2๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
ถ้าเจริญ)

(นายนพพล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕60
แล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายอนันต์ อับดุลรอมาน)

