รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕61
วันที่ 16 มีนาคม ๒๕61 เวลา ๑0.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
............................................................................................................................................................................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายอนันต์
อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล
2. นายสัมพันธ์
มะยูโซ๊ะ
รองประธานสภาเทศบาล
3. นายไพศาล
เบ็ญจุฬามาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายจริน
ดิสระ
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเกษม
บุญทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายอับดุลมุตตอเล็บ
นิยมเดชา
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายเจ๊ะดอหะ
เจ๊ะซอ
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายมานะ
บุญรัตนพิศุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายสมพร
จันทร์ชู
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายกิตติศักดิ์
กังวานโยธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายแวสดี
แวอูเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายอมรัน
อุเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายธนภัทร
พีรนันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายเรวัต
อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายยาวารี
บินสอเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม
- นายเจ๊ะอาแซ

เจ๊ะแว

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
3. นายพีรวัส
เตชัสพัชรพงษ์
4. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
5. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
6. นางยุคล
วิไลรัตน์
7. นายศรัณย์
สุขเกษม
8. นายสมพร
ติ้นหนู
9. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
10. นายสุนทร
เพ็ชรคง
11. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
12. นายไพรัตน์
คงหมั่น
13. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
14. นางจานงจิตต์
บุญวัน
15. นายนัสรุดดีน
วารีสมาน

สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองคลัง
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
/16.นางวาสนา...

-216. นางวาสนา
17. นางศศิธร
18. ว่าที่ ร.ต.ปกรณ์
19. นางเบญจมาศ
20. นายยุทธนา
21. นางสุนทรีย์ลกั ษณ์
22.นางสาวธนานันต์
23.นางสาวสุธาสินี
24.นางสาวอภิตรี
25. นางสาวพิมพ์ประภา
26. นายอิสมาแอล
27. นางสาวศิริวรรณ
28. นางสาวพนิดา
29. นายคอยรูล
30. นางสาวสุดารัตน์
31. นางสาวอรอนงค์
32. นางสาวซัลมา
33. นางสาวรุสนีตา
34. นายภาณุพจน์
35. นางสาวซาวีราห์
36. นางสาวซูซลี า
37. นายนพพล

น้อยดา
มะสามะ
คากอง
ขาวสุริจันทร์
วังเพ็ชร
วิมุตตา
โชตน์ชยพัทธ์
บุญกาญจน์
อดุลภักดี
แก้วรัตน์
หอมกลิ่น
พรหมฤทธิ์
แดงศรี
มะเย็ง
เจ๊ะมามะ
เลขะกุลวงศ์
หลาเบ็ญสะ
บาราเต๊ะ
พลธานี
กาหลง
อารง
ถ้าเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายนพพล ถาเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕61 สมาชิกมาประชุม ๑5 คน ครบองค์
ประชุมแล้วขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้นและขอเรียนเชิญคุณอนันต์
อับดุลรอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี ๒๕61 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องที่ 1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
/ตามระเบียบ...

-3ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด ๔ ข้อ
22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ท าร่ า ง
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่นสี่ปี ที่ เ พิ่ม เติม หรือ เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผ ลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประชาคมท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรา่ งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้ องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒ นาที่อนุมั ติแล้ว
และนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่ น
ทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
ฉะนั้น เพื่ อให้ก ารดั ง กล่า วเป็ นไปตามนั ยแห่ง ระเบียบฯ เทศบาลเมื อ ง
สุไ หงโก-ลก จึง ประกาศใช้ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เรื่องที่ 2 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ ๑
ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้ดาเนินการแก้ไขแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559
หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจผู้บริหารท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถนาแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปรับทราบ เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลกจึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้มีผล
นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เรื่องที่ 3 มีพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเ ทศบาล บรรจุใหม่และรับโอนมาบรรจุแต่งตั้ง
ณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 16 คน ดังนี้
1.นางสาวสุธาสินี
บุญกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
2.นางสาวอภิตรี
อดุลภักดี
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
3. นางสาวพิมพ์ประภา แก้วรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
4. นายอิสมาแอล
หอมกลิ่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน
5. นางสาวศิริวรรณ
พรหมฤทธิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
/5.นางสาวพนิดา...

-46. นางสาวพนิดา
7. นายคอยรูล
8. นางสาวสุดารัตน์
9. นางสาวอรอนงค์
10. นางสาวซัลมา
11. นางสาวรุสนีตา
12. นายภาณุพจน์
13. นางสาวซาวีราห์
14. นางสาวซูซลี า

แดงศรี
มะเย็ง
เจ๊ะมามะ
เลขะกุลวงศ์
หลาเบ็ญสะ
บาราเต๊ะ
พลธานี
กาหลง
อารง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

เรื่องที่ 4 ประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 เป็นวันท้องถิ่นไทย เชิญชวนคณะ
ผู้บริห าร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานดังกล่าว ณ สนามกีฬา อบจ.
นราธิวาส ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ประธานสภาเทศบาล ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที 4 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2561
ขอเชิญสมาชิกเสนอว่าในปี 2561 มีกี่สมัย และจะกาหนดในเดือนไหน
มีกาหนดกี่วัน ขอเชิญครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2561 ดังนี้
สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
คือสมัยนี้
สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
/นายอนันต์...

-5นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รบั รอง (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
ประธานสภาเทศบาล อื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มมี ติกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2561 มี 4 สมัย ดังนี้
สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
คือสมัยนี้
สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจาปี 2562
ตามปกติเรากาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่เท่าไร มีกาหนดกี่วัน
ขอให้สมาชิกเสนอครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2562 เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป มีกาหนด
30 วัน
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รบั รอง (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
ประธานสภาเทศบาล อื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มมี ติกาหนดวันเริม่ สมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป มีกาหนด
30 วัน
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 (สถานธนานุบาล) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
ครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ดังนี้
ข้อความเดิม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวนเงิน 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
2 ล้านพิกเซล พร้อมติดตั้งจานวน 2 กล้อง (ราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สถานธนานุบาล)
ข้อความใหม่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุ มมองคงที่ 2
ล้านพิกเซลพร้อมติดตั้ง จานวน 5 กล้อง รวมสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วง วงจรไฟเสียบ
/กล้อง...

-6กล้อง 12 โวลย์ 30 แอมป์ อุปกรณ์บันทึกภาพ ฮารดิสความจุ 2 TB เกณฑ์ตกลงราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิตอลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมตั้งจ่ายจากรายได้(สถานธนานุบาล)
เหตุผล
เนื่องจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีไม่เพียงพอต่อการสอดส่องความปลอดภัย
อย่างทั่วถึง ของโรงรับ จ านา มีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ ต้องมี ก ารรัก ษาทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยเนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจานวนมากจึงจาเป็นต้องเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายปีประจาปี พ.ศ.2561 เพื่อจะได้ดาเนินการจัดซื้อต่อไป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงเรียนมาเพื่อ
โปรดน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสุ ไหงโก-ลก เพื่ อพิ จ ารณาเห็น ชอบต่อ ไป
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลีย่ นแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ดังนี้
ข้อความเดิม
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
ผ้าเต็นท์โค้ง ตั้งไว้ 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าเต็นท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5×9 เมตร จานวน 6 หลัง
(ราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
/ข้อความใหม่...

-7ข้อความใหม่
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
ผ้าเต็นท์โค้ง ตั้งไว้ 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าเต็นท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5×9.00 เมตร จานวน 6
หลัง (ราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
เหตุผล
เนื่ อ งจากเกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นในการตั้ ง งบประมาณ ดั ง นั้ น จึ ง ขอ
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงประกอบงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2561 เพื่ อ จะได้
ดาเนินการจัดซื้อต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้ อ 29 การเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อานาจอนุมั ติของสภาท้ องถิ่นจึง เรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ ป ระชุม สภาเทศบาล ได้
พิจารณาอนุมัติต่อไปนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็น
ประธานสภาเทศบาล ชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลีย่ นแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561 (สานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2561 สานักปลัดเทศบาล
รายการที่โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล) จานวนเงิน
12,400 บาท
/รายการ...

-8รายการที่ตังจ่ายรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 12,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางาน ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ตัว
เป็นเงิน 9,000 บาท และเก้ าอี้ทางานจ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 3,400 บาท รวมเป็นเงิน
12,400 บาท
เหตุผล
เนื่องจากได้รับการบรรจุพนักงานเทศบาลใหม่ จานวน 2 ราย และไม่ได้ตั้ง
รายการนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลกั ษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจของสภาท้องถิ่น นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561 (กองคลัง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
ครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพื่อตัง้ จ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
/รายการ...

-9รายการที่โอนลด
สานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล) จานวนเงิน
90,4๐๐ บาท
รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวนเงิน ๙๐,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว จานวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.- บาท
- ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๓ เครื่อง ตัง้ ไว้ ๘,๔๐๐.- บาท
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจของสภา
ท้องถิ่นนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561
/ระเบียบวาระที่ 9 ...

-10ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561 (สถานธนานุบาล) ขอเชิญนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพื่อตัง้ จ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ สถานธนานุบาล
รายการที่โอนลด
แผนงานการพาณิชย์
งานสถานธนานุบาล
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าไฟฟ้า จานวนเงิน 22,000 บาท
รายการที่ตังจ่ายรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์
งานสถานธนานุบาล
หมวดครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX PRINTER แบบแคร่สั้นจานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
เหตุผล
เนื่อ งจากปัจ จุบันมี ผู้ม าใช้บ ริก ารรับ จ านาเพิ่ม ขึ้นจ านวนมากเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน และไม่ได้ตั้งรายการนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินละ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจของสภาท้องถิ่น นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
/สมาชิก...

-11สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2561 (สานักการศึกษา) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณะประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการด้านการศาสนา
- เงินอุดหนุนเพือ่ ปรับปรุงและซ่อมแซมศาสนสถานของมัสยิดในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สานักการศึกษา)
โอนเพิ่ม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑
ปูกระเบือ้ งขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
เหตุผล
เนื่ อ งจากโครงการปรั บ ปรุ ง พื้ น อาคารเรี ย น ๒ โรงเรี ย นเทศบาล ๑
ปูกระเบื้องขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร ได้ตั้งเทศบัญญัติ
เป็ น จ านวนเงิ น ๑๕๘,๑๐๐ บาท (หนึ่ ง แสนห้ า หมื่ น แปดพั น หนึ่ ง ร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ซึ่งโครงการนี้ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๘,๑๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
บาทถ้ ว น) ท าให้ ง บประมาณของในการก่ อ สร้ า ง ไม่ เ พี ย งพอ จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณดังกล่าวเพิ่มเติม เป็นจานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๑๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
/ตามระเบียบ...

-12ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ
นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง เงินอุดหนุนปรับปรุงและ
ซ่อ มแซมศาสนสถานหรือมั สยิด จานวน 300,000 บาท ถ้าเป็นไปได้ท างมัส ยิดก็ยัง คง
ต้องการงบประมาณส่วนนี้อีกนะครับ เพื่อนาไปปรับปรุงมัสยิดต่อไป ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

เชิญผู้อานวยการสานักการศึกษา ครับ

นายสุนทร เพ็ชรคง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้อานวยการสานักการศึกษา ขออนุญาตชี้แจงทาความเข้าใจเรื่องเงินอุดหนุนวัดและมัสยิด ซึ่งแต่ละปีที่ผ่านๆ มา ทาง
เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ 4,000,000 บาท โดยแบ่งให้วัด จานวน 2,000,000 บาท
และมัสยิด จานวน 2,000,000 บาท และได้มีการเบิกจ่ายเงินมาโดยตลอด แต่เนื่องจากที่
ผ่านมาทางฝ่ายตรวจสอบ ได้มองว่าเอกสารหรือใบเสร็จ ที่มารายงาน ยังไม่เพียงพอกับการ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น หรื อ ไม่ ส ามารถตอบโจทย์ ส นองวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ทาง
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบว่ าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2559 มี ส าระและประเด็ น ส าคั ญ คื อ การตั้ ง
งบประมาณเบิ ก จ่ า ยเงิ นอุ ด หนุ นให้ แก่ ห น่ว ยงานที่ ข อรั บ อุด หนุ น จะต้อ งตรวจสอบว่ า
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพียงพอที่จะนาเงิน
อุดหนุนไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิท ธิภาพหรือไม่ หากหน่วยงานที่ขอรับ เงิน
อุดหนุน ไม่มีหลักฐานแสดง ก็ไม่สามารถพิจารณาตั้งงบประมาณนี้ได้ ถึงแม้ว่าจะตราเป็นเทศ
บัญญัติแล้วก็ตาม และ ณ ขณะนี้ทางสานักพระพุทธศาสนา ได้มีระเบียบรองรับแล้ว แต่ทาง
สานักจุฬาราชมนตรี ขณะนี้ยังไม่มีระเบียบรองรับ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ
นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา
เรียนท่านประธานสภาที่เครารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุ ญ าตสอบถามว่ า ใน
รายการโอนลดทาไมต้องระบุเจาะจงมัสยิดด้วย แต่วัดไม่ได้ระบุเจาะจง ขอบคุณครับ
/นายอนันต์...

-13นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

เชิญผูเ้ กี่ยวข้องชี้แจงครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นายนพพล ถาเจริญ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
ต้องขอนาเรียนที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน กาหนดไว้ว่า การที่จะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน หน่วยงานนั้นจะต้องมีระเบียบควบคุมในการเบิกจ่ายที่เพียงพอ และในการที่จะขอ
เงินอุดหนุน หน่วยงานที่จะขอเงินอุดหนุนต้องทาโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน เสนอต่อ
ท้องถิ่น แล้วถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการนั้นสามารถให้เงินอุดหนุนได้ ก็ให้ นามาบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลได้ แล้วจึงตั้งงบประมาณ และระเบียบใหม่แผนพัฒนาเทศบาลต้องทา 4
ปี ฉะนั้น วัดหรือมัสยิด ที่ต้องการเงินอุดหนุนต้องทาโครงการเสนอ และจะต้องระบุด้วยว่า
ต้องการทาอะไร ใช้งบประมาณเท่ าไรในแต่ละปี ซึ่งต้องทาทั้ง 4 ปี และจะต้องทาความ
เข้าใจกับวัดและมัสยิดด้วยว่า โครงการที่วัดหรือมัสยิดจะทาต้องเป็นโครงการที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของเทศบาล ซึ่งถ้าเป็นโครงการที่ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของเทศบาล ไม่สามารถอุดหนุนได้
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2561
ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
(กองสวัสดิการสังคม) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น สะสม ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รับอนุมั ติจากสภาท้องถิ่น
ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อดาเนินการตามโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ
(อาคารส่งเสริมอาชีพ) โดยมีรายละเอียดและราคา ประกอบการพิจารณา ดังนี้
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๗.๕๐ เมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๙,๑๐๐ บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
จานวน ๔๙๙,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อไปนางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี
/นายอนันต์...

-14นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสมเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่ม)ี
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
(กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น สะสม ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รบั อนุมตั ิจาก
สภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อดาเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอยแบบอัดท้าย โดยมีรายละเอียด และราคา ประกอบการพิจารณาดังนี้
- รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุ
ของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐
กิโลกรัม น้าหนักของรถรวมน้าหนัก บรรทุ กไม่ต่ากว่า ๑๒,๐๐๐ กิ โลกรัม จ านวน ๑ คัน
งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เหตุผล
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีพื้นที่รวม ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากร
๔๑,๕๐๙ คน จานวน ๑๒,๖๘๘ ครัวเรือน มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเฉลี่ย ๓๘ ตัน/
วัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณประชากรในพื้นที่ และการขยายตัว
ของเมือง มีระบบการกาจัดขยะแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่ศูนย์
กาจัดขยะของเทศบาลฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโต๊ะลือเบ ห่างจากเทศบาล ประมาณ ๕ กิโลเมตร
โดยมี ร ถยนต์เ ก็ บขนขยะเพื่อนาไปก าจัด จานวน ๑๓ คัน ซึ่ง ยังไม่ เพียงพอกับ การใช้ง าน
ประกอบกับสภาพการใช้งานหนักมาเป็นเวลานาน บางคันมีอายุการใช้งานเกิน ๒๐ ปี สภาพ
ชารุดทรุดโทรม ตัวถังผุกร่อน มีรอยรั่ว ทาให้มีน้าชะขยะไหลลงบนถนนในระหว่างการจัดเก็บ
ขยะ ต้ อ งซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาบ่ อ ย ไม่ คุ้ ม ค่ า กั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนเวลาการจัดเก็บขยะทุกครั้งที่นารถ
เข้าซ่อ ม เพื่ อ รอใช้ร ถคันอื่นแทน ๒ ผลัด เป็นเหตุให้มี ก ารร้องเรียนจากประชาชนกรณี
การจราจรติดขัด กลิ่นเหม็นจากขยะ และน้าชะขยะที่รั่วไหลลงระหว่างทาง ดังนั้น เพื่อให้การ
เก็บขนขยะเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ ลดปัญหาเรื่องการร้องเรียน จึง มี
ความจาเป็นที่จะต้องขอใช้เงินสะสมที่มีอยู่ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ มูลฝอยแบบอัด
ท้าย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
/จึงเรียนมา...

-15จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวน
๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสมเทศบาล ตามทีท่ ่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่ม)ี
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
(กองสานักการศึกษา) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นจึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อดาเนินการโครงการจัดซื้อชุดออก
กาลังกาย จานวน ๒๔ ชุด ประกอบด้วย
๑. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ แขน ขา หน้าท้อง
จานวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องบริหารหน้าอก หัวไหล่ แขน
จานวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อสะโพก แขน ขา
จานวน ๑ เครื่อง
๔. เครื่องบริหารแขน หน้าอก ไหล่
จานวน ๑ เครื่อง
๕. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเข่า
จานวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องบริหารหน้าท้องและออกกาลังกายขา
จานวน ๒ เครื่อง
๗. เครื่องบริหารข้อสะโพก(แบบแกว่งตัว)
จานวน ๑ เครื่อง
บริเวณหน้าท้องแบบยืน
๘. เครื่องบริหารเครื่องดัดหลัง-นวดฝ่าเท้า
จานวน ๑ เครื่อง
๙. เครื่องบริหาร แขน-เข่า ลดหน้าท้อง
จานวน ๒ เครื่อง
๑๐. เครื่องบริหารข้อเข่า-ขา
จานวน ๑ เครื่อง
๑๑. เครื่องบริหารแขน-หน้าอก หัวไหล่
จานวน ๑ เครื่อง
๑๒. เครื่องบริหารขา
จานวน ๑ เครื่อง
๑๓. อุปกรณ์ชิทอัพลดหน้าท้อง บริหารขา-เข่า
จานวน ๑ เครื่อง
๑๔. เครื่องบริหารข้อเข่า-ขา
จานวน ๑ เครื่อง
๑๕. อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง บริหารขา-เข่า
จานวน ๑ เครื่อง
๑๖. อุปกรณ์บริหารสะโพก-ขา
จานวน ๑ เครื่อง
17.อุปกรณ์...

-16๑๗. อุปกรณ์ชิทอัพลดหน้าท้องและกาลังขา
๑๘. เครื่องบริหารสะโพก-หัวไหล่
๑๙. อุปกรณ์บริหารร่างกาย
๒๐. อุปกรณ์ยกน้าหนัก
๒๑. เครื่องออกกาลังกายและความท้าทาย
ที่หลากหลาย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒
๑
๑
๑
๑

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

งบประมาณ ๙๖๔,๕๐๐ บาท
เหตุผล เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย ให้กับเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และให้มีอุปกรณ์ในการออกกาลังกายที่ได้
มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จานวน
๙๖๔,๕๐๐บาท (เก้ า แสนหกหมื่ น สี่ พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) นางสุ ช าดา พั น ธ์ น รา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสมเทศบาล ตามทีท่ ่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่ม)ี
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
(กองสานักการศึกษา) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ดัง นั้นจึงขอใช้จ่ายเงิ นสะสมเทศบาลเพื่อ
ดาเนินการโครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ
ภายในสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๐๐ ตร.ม. จานวน
๑ แห่ง งบประมาณ ๓,๔๖๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับ ปรุง ต่อเติม ห้องออกก าลัง กาย (ฟิตเนส) สนามกี ฬา
มหาราช พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
/3.โครงการ...

-17๓. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเ วณสนามกี ฬา
มหาราช ประกอบด้วยรอบสนามกี ฬามหาราช, ลานเอนกประสงค์ และสนามฟุตซอล
(หญ้าเทียม) งบประมาณ ๑,๗๑๘,๒๐๐ บาท
๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ฟิตเนส) จานวน ๖ รายการ
ประกอบด้ว ย ๑. ลู่วิ่ง ไฟฟ้ า จ านวน ๒ เครื่อ ง, ๒. เครื่ องบริห ารกล้ามเนื้ อขารวม
จานวน ๑ เครื่อง, ๓. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อน่อง จานวน ๑ เครื่อง, ๔. เครื่องบริหาร
กล้ามเนื้อท้อง จานวน ๑ เครื่อง , ๕. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบสองสถานี จานวน ๑
เครื่ อ ง ๖. แผ่ น น้ าหนั ก โอลิ ม ปิ ค หุ้ ม ยาง จ านวน ๔๐๐ กิ โ ลกรั ม งบประมาณ
๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เวทีมวย) จัดซื้อเวทีม วยไทยมาตรฐาน
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ราษฎรบารุง)
๖. โครงการก่ อ สร้ างและปรับ ปรุง อาคารสถานที่ โรงเรีย นเทศบาล ๑
(ราษฎรบารุง) ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาด กว้าง ๑๑.๐๐ ม.ยาว ๗.๒๐ ม. พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า ๗๙.๐๐ ตร.ม., ก่ออิฐรั้ว, หลังคาคลุมทางเดิน และที่นั่งเด็กนักเรียน ระหว่างอาคาร
ข้ า หลวงและอาคารเฟื่ อ งฟ้ า และปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ห น้ า อาคารข้ า หลวง งบประมาณ
๙๖๙,๐๐๐ บาท
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านตันหยงมะลิ)
๗. โครงการก่ อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้า น
ตันหยงมะลิ) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร และห้องน้าอาคารเรียนโยทะกา
โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) ประกอบด้วย ปูกระเบื้อง ชั้น ๑-๔ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๔๘๗.๐๐ ตร.ม. , ห้องน้าชั้น ๒-๔ งบประมาณ ๑,๒๗๘,๐๐๐ บาท
๙. โครงการปรับ ปรุง ซ่ อมแซมห้องน้าอาคารเรี ยนชงโค (เฉพาะชั้น ๔)
โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) จานวน ๑ ห้อง งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการปรับปรุงทาสีอาคารปาริชาต (ภายนอก) โรงเรียนเทศบาล ๓
(วิ มุ ก ตายนวิ ท ยา) พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑,๐๔๐ ตร.ม. จ านวน ๑ หลั ง งบประมาณ
๑๓๒,๐๐๐ บาท
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)
๑๑. โครงการปรั บ ปรุ ง สนามบาสเกตบอล โรงเรี ย นเทศบาล ๔
(บ้านทรายทอง) ประกอบด้วย สนามบาสเกตบอล พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๓.๐๐ ตร.ม. พร้อม
แป้นบาสเกตบอล จานวน ๒ แป้น งบประมาณ ๑,๙๕๕,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการก่ อ สร้ า งอาคารหลั ง คาโรงอาหาร โรงเรี ยนเทศบาล ๔
(บ้านทรายทอง) พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
เหตุผล
๑. เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย ให้นักเรียน บุคลากร และประชาชน ได้มี
สถานที่ในการออกกาลังกายที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอ
/2.เพื่อปรับปรุง...

-18๒.เพื่อปรับปรุง และพัฒ นาอาคารเรียน อาคารสถานที่ ให้มี ความสะอาด
เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน, ให้โรงเรียนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมประชุมที่
เพียงพอรองรับนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อรองรับการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ
รวมจานวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๑๓,๐๑๕,๒๐๐ บาท (สิบสามล้าน
หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
จึง เรี ย นมาเพื่ อ สภาเทศบาลโปรดพิ จ ารณาอนุมั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ ายเงิ น สะสม
จานวน๑๓,๐๑๕,๒๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) นางสุชาดา
พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสมเทศบาล ตามทีท่ ่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่ม)ี
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
(กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รบั อนุมตั ิจาก
สภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล จานวน 8,931,000 บาท (แปดล้านเก้า
แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)เพื่อดาเนินการ
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนทรายทอง 1 ซอย 6 ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 179.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 630.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อ สร้างและปรับ ปรุง ระบบระบายน้ า ถนนรัก ษ์ชนะอุทิ ศ
(ตรงข้างโรงยาง) รางน้ากว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ระบบระบายน้ า ถนนรั ก ษ์ ช นะอุ ทิ ศ
(ตรงข้ามเมรุ) รางน้ากว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาล เป็นเงิน 323,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
/โครงการ...

-19- โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ระบบระบายน้ า ถนนรั ก ษ์ ช นะอุ ทิ ศ
(ข้างวัดทองดีประชาราม) รางน้ากว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนวรคามินทร์ ผิวจราจรกว้าง
4.50-6.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 159.00 เมตร หรื อมี พื้นที่ ไ ม่ น้อยกว่ า
915.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาคูเดิม ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน
836,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อสร้ างและปรับ ปรุง ถนน คสล. ถนนภายในชุม ชนล้อแม็ ค
ผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 455.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้ อ ยกว่ า 2,575.00 ตารางเมตร ตามรายละเอี ย ดแบบแปลนเทศบาล เป็ น เงิ น
2,053,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเหลี่ยม คสล.ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 3
กว้างภายใน 1.20×2.10 เมตร ยาวรวม 2.50 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
เป็นเงิน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- โครงการก่ อสร้างและปรับปรุง ถนน คสล.ถนนเจริญ เขต ซอย 22 ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 122.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
610.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 466,000 บาท (สี่แสน
หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนทรายทอง 1 ซอย 4 ผิว
จราจรกว้าง 7.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,330.00 ตารางเมตร และปรับ ปรุง รางระบายน้าเดิ ม พร้ อมฝาบ่ อพั ก ทั้ ง หมด ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1,265,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)
- โครงการปรับ ปรุง ถนนลาดยางแอสฟัล ท์ ติกคอนกรีต (มี ส่วนผสมของ
ยางพารา)ถนนสายชุมชน กือบงกาแม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 1,000.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
เป็นเงิน 3,006,000 บาท (สามล้านหกพันบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่ อ งจากสภาพถนนบางสายในชุ ม ชนต่ า ง ๆ ผิว จราจรช ารุ ด เสีย หาย
เสื่อมสภาพและบางสายมีสภาพเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้าท่วมขัง การสัญจรไปมาไม่
สะดวก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมทั้งระบบระบายน้าบางสายชารุดเสียหายอุดตันและช่อง
เปิดระบายน้าไม่เพียงพอ ทาให้น้าท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
สะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และรองรับการขยายตัว
ของบ้านเมือง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา
เมือง ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคม ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลและอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
/ส่วนท้องถิ่น...

-20ส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.1.3.3 (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอานาจ
หน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจาก
โครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูง จึงไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายได้ และหากรอ
ใช้งบประมาณประจาปี มาแก้ไขปัญหานี้จะทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะอาจ
ได้รับอันตรายจากการใช้ถนนเหล่านี้ เป็นเส้นทางคมนาคม ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลมาดาเนินการตามโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ สภาเทศบาลโปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเ งิ น สะสม
จานวน 8,931,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อไป นางสุชาดา
พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสมเทศบาล ตามทีท่ ่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่ม)ี
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 16 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
(กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รบั อนุมตั ิจาก
สภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล จานวน 9,502,000 บาท (เก้าล้านห้า
แสนสองพันบาทถ้วน)เพื่อดาเนินการ
- โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ สวนสาธารณะหน้ า โรงพยาบา ล ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 5,653,000 บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสาม
พันบาทถ้วน)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะมิ่งขวัญประชา ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 2,095,000 บาท (สองล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างและปรับ ปรุง พื้น ปูกระเบื้องและจุดทาความสะอาด
ภายในสวนสาธารณะสิรินธร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 445,000 บาท
(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างลานสันทนาการ คสล พร้อมพื้นยางสังเคราะห์ ขนาด
9.00×14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ ไม่ น้ อยกว่า 126.00 ตาร างเมตร
จานวน 4 แห่ง (สวนสิรินธร,สวนรื่นอรุณ,สวนมิ่งขวัญประชาและสวนเลียบทางรถไฟ) ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1,309,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทถ้วน)

/เหตุผล...

-21เหตุผล
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความจาเป็นเร่งด่วนใน
การดาเนินการพัฒนาเมือง ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกายและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของอาเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ าไปใช้บริการเป็นจานวน
มากทุกวัน เนื่องจากเมืองสุไหงโก-ลก เป็นเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตเชื่อมติดต่อระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีทางเข้าออกผ่านทางรถยนต์และรถไฟ มีประชากรทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาติดต่อค้าขายจานวนมาก จัดว่าเป็นประตูแรกของประเทศไทย
ที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง ซึ่งภายในบริเวณสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาล,สวนมิ่งขวัญประชา
และสวนสิรินธรพร้อมทั้งสวนเลียบทางรถไฟ มีสภาพทรุดโทรม ไม่เอื้อต่อการใช้งานและเป็น
แหล่งหลบซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หากไม่มีการปรับปรุงให้เป็ นระเบียบอาจส่ง
ผลร้ายที่ยากจะแก้ไขในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงบริเวณสวนสาธารณะดังกล่าว ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และน่าสนใจของบ้านเมืองเกิดความประทับใจและทัศนคติที่
ดีต่อเมืองต่อประเทศ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินสาธารณะ และของประชาชนผู้
ที่มาใช้บริก ารภายในสวนต่างๆ ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคม จึงได้กาหนดโครงการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ดังกล่าวขึ้น เพื่อทดแทนและปรับปรุงของเดิมให้ดีและได้มาตรฐาน
โดยใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น ข้อ 2.1.3.3 (9) ให้องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่ายตาม
อานาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
และอยู่ในแผนพัฒ นาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลฯ แต่เ นื่องจากโครงการ
ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูง จึงไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลมาดาเนินการเป็นการเร่งด่วน
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ สภาเทศบาลโปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
จานวน 9,502,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน) ต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสมเทศบาล ตามทีท่ ่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่ม)ี
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 17 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
/นางสุชาดา...

-22นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลได้ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งแล้ว ซึ่ง มี
วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจจะได้รับการคัดเลือกอีกได้
จึง ขอให้สภาเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก คัดเลือกสมาชิก สภาเทศบาลเป็น
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก -ลก จ านวน 3 คน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 1 ข้อ 8 (3) จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก พิ จ ารณาต่ อ ไป นางสุ ช าดา พั น ธ์ น รา
นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อครับ

นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 3 ท่าน คือ 1. นายอนันต์ อับดุลรอมาน 2. นายเกษม
บุญทิพย์ และ 3. นายมานะ บุญรัตนพิศุทธิ์ ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รบั รองด้วยครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่มรี ายชื่อตามทีส่ มาชิกเสนอมา คือ 1. นายอนันต์
อับดุลรอมาน 2. นายเกษม บุญทิพย์ และ 3. นายมานะ บุญรัตนพิศุทธิ์
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ระเบียบวาระที่ 18 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มีบัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้ว
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑1.3๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
ถ้าเจริญ)

(นายนพพล

/คณะกรรมการ...

-23คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี๒๕61 แล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ๒๕61
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

สภาเทศบาลได้รบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายอนันต์ อับดุลรอมาน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕61
วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕61 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. นายอมรัน
อุเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายเรวัต
อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม
1. นายสัมพันธ์
มะยูโซ๊ะ
2. นายจริน
ดิสระ
3. นายธนภัทร
พีรนันทสิทธิ์
4. นายอับดุลมุตตอเล็บ
นิยมเดชา
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายพีรวัส
เตชัชพัชรพงษ์
3. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
4. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
5. นายอับดุลคานา
อับดุลคาลิค
6. นางยุคล
วิไลรัตน์
7. นายสมพร
ติ้นหนู
8. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
9. นายนัสรุดดีน
วารีสมาน
10 นายไพรัตน์
คงหมั่น
11. นายแวอูเซ็ง
สะรีเดะ
12. นางสโรชา
เกรียวกราว
13. นางนฤภร
เพ็ชรคง
14. นางวาสนา
น้อยดา
15. นางศศิธร
มะสามะ
16. นายนพพล
ถ้าเจริญ

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
(แทน) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(แทน) ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(แทน) ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ
/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายนพพล ถาเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 บัดนี้ สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕61 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2561(รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติ ด ตามและ
ประเมินผลการประเมิน ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่น ทราบในที่ เ ปิด เผยภายในสิบ ห้า วัน นับ แต่ วัน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนี้
การน าแผนไปปฏิ บัติ จากจ านวนโครงการตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น สี่ ปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี 2561 มีโครงการพัฒนาจานวนทั้งสิ้น
153 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
- โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9
ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
23 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67
ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ได้ยกเลิก จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1 ของโครงการ
ทั้งหมด และรายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในปี 2561 มีรายการครุภัณฑ์จานวนทั้งสิ้น 84 รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
/- ครุภัณฑ์...

-3- ครุภัณฑ์ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50
ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔
ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๒๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕
ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- ครุภัณฑ์ ที่ได้ยกเลิก จานวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑ ของรายการ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น เป็นความก้าวหน้าผลของการดาเนินงาน
ของโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ์ที่ได้ดาเนินการในรอบเดือนเมษายน ฉะนั้น เพื่อให้
การดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงประกาศมาเพื่อทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.2561
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุม สภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยแรก ประจ าปี 2561 เมื่ อ วันที่ 16
มีนาคม 2561 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 กองสวัสดิการสังคม
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ข้อความเดิม
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
/เพื่อจ่าย...

-4เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ติ ด ตั้ ง หอกระจายข่ า ว ประกอบด้ ว ยเสา TOWER
สามเหลี่ยม สูง 6 เมตร มีห ลังคาคลุม จ านวน 2 ต้น Power Mix กาลังขับไม่น้อยกว่า
300 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง เครื่อง DVD ใช้แผน CD และ USB ได้ จานวน 2 เครื่อง ชุด
ลาโพงฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ มี Matching Cine ปากฮอร์น 15 นิ้ว จ านวน 8 ตัว
ไมโครโฟนสายแบบไดนามิค จานวน 4 ตัว พร้อมการติดตั้ง (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) จานวน 95,400 บาท
ข้อความใหม่
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ติ ด ตั้ ง หอกระจายข่ า ว ประกอบด้ ว ยเสา TOWER
สามเหลี่ยม สูง 6 เมตร มีห ลังคาคลุม จ านวน 2 ต้น Power Mix กาลังขับไม่น้อยกว่า
300 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง เครื่อง DVD ใช้แผน CD และ USB ได้ จานวน 2 เครื่อง ชุด
ลาโพงฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ มี Matching Cine ปากฮอร์น 15 นิ้ว จ านวน 8 ตัว
ไมโครโพนสายแบบไดนามิค จานวน 4 ตัว พร้อมการติดตั้ง ณ ชุมชนจือแรตูลี และชุมชน
สั น ติ สุ ข (ราคาตามท้ อ งตลาด) ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม)
จานวน 95,400 บาท
เหตุผล
เนื่องจากได้ให้คาชี้แจงงบประมาณไว้ไม่ถูกต้อง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ โดยอาศัยอานาจจากอนุมัติสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 และ 3) พ.ศ 2543 หมวด 4 ข้ อ 29 การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่ อสร้างที่ ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา
พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561ของกองสวัสดิการสังคม
/ระเบียบวาระที่ 4 ...

-5ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการ
จัด ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ สมทบโครงการก่ อ สร้ า งระบบรวบรวมและระบบบ าบั ด น้ าเสี ย
กองสาธารณสุขฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ในการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อสมทบโครงการก่ อสร้า งระบบรวบรวมและระบบบ าบัด น้าเสี ย
ประจ าปีง บประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ จากส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยตามข้อกาหนดของโครงการเทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณในการดาเนินการสมทบ
กับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกาหนด และ
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ คณะผู้บริหารเทศบาล จึง
เสนอญัตตินี้เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการตั้งงบประมาณสมทบกับงบประมาณ
ของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยตั้งเป็นงบประมาณผูกพัน ตามงบประมาณที่
ได้ รับ จั ดสรรในแต่ ล ะปี จึง เรีย นมาเพื่ อขอได้ โ ปรดน าเสนอต่ อที่ ป ระชุม สภาเทศบาลเมื อ ง
สุไหงโก-ลก พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสมทบโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบาบัด
น้าเสีย ตามทีท่ ่านนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดตัง้ งบประมาณ
เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย กองสาธารณสุขฯ
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณ เพือ่ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561 (สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมั ติจ ากสภาเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ดังนี้
รายการที่โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการด้านศาสนา จานวน 281,280 บาท
/รายการ...

-6รายการที่ตังจ่ายรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
สานักงานเทศบาล เมืองสุไหงโก-ลก ตั้งไว้ 281,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งเครือข่ ายอินเตอร์
ความเร็วสูงรองรับความเร็ว 1,000 Mb ,เชื่อมต่อระหว่าง Node ด้วยสายใยแก้ว (Fiber
Optic), ระบบกระจายสัญ ญาณไร้ส ายแบบ 2 ย่านความถี่ (802.11AC), ใช้บ ริก าร
อินเตอร์เน็ต 2 ช่องทางเพื่อกระจายข้อมูลและสารองเส้นทาง ระบบข้อมูลส่วนกลางขนาด
6TB ในสานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เหตุผล
เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เพียงพอในการบริหาร
การปฏิบัติงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีเสถียรภาพของ
ระบบรองรับการก้าวสู่การทางานแบบดิจทิ ัลในส่วนภาครัฐยุค Thailand 4.0 จึงเรียนมาเพื่อ
ได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ โดยอาศั ย ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจของ
สภาท้องถิ่น นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561 สานักปลัดเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ของกองช่าง
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
/และการ...

-7และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รบั อนุมตั ิจาก
สภาท้องถิ่น ดัง นั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล จานวน 4,590,000 บาท (สี่ล้านห้า
แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการ
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนวงศ์วิวัฒน์ ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 11.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 172.00 เมตร หรือมี พื้นที่ ไม่ น้อยกว่า
2,030.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1,700,000 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
- โครงการก่ อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้า ถนน
ภายในชุมชนตันหยงมะลิ ผิวจราจรกว้าง 5.00-6.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
455.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,852.00ตารางเมตร รางน้ากว้างภายใน 0.50
เมตร ยาวรวม 136.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 2,890,000
บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่ อ งจากสภาพถนนบางสายในชุ ม ชนต่ า ง ๆ ผิว จราจรช ารุ ด เสีย หาย
เสื่อมสภาพและบางสายมีสภาพเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้าท่วมขัง การสัญจรไปมาไม่
สะดวก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมทั้งระบบระบายน้าบางสายชารุดเสียหายอุดตันและช่อง
เปิดระบายน้าไม่เพียงพอ ทาให้น้าท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น จึงมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และรองรับการขยายตัวของ
บ้านเมือง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาเมือง
ซึ่งเป็นการบริการชุม ชนและสังคม ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลและอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) เนื่องจากโครงการดัง กล่าวต้องใช้ง บประมาณสูง จึง ไม่ ส ามารถโอน
งบประมาณมาตั้ง จ่ายได้ และหากรอใช้ง บประมาณประจาปี มาแก้ไขปัญหานี้จะทาให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะอาจได้รับอันตรายจากการใช้ถนนเหล่านี้ เป็นเส้นทาง
คมนาคม ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลมาดาเนินการตามโครงการที่กล่าวมาแล้ว
ข้ า งต้ น จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ สภาเทศบาลโปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม จ านวน
4,590,000 บาท (สี่ ล้ า นห้ า แสนเก้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) ต่ อ ไป นางสุ ช าดา พั น ธ์ น รา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
ประธานสภาเทศบาล ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 11 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จานวน
4,590,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ของกองช่าง
/ระเบียบวาระที 7...

-8ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวาระนี้บ้างครับ
ขอเชิญครับ ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าในการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล ขณะนี้
โรงฆ่าสัตว์ได้ดาเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดมาหารือ
กันอีกครั้งเพื่อทาความเข้าใจในการใช้บริการโรงฆ่าสัตว์
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ถ้าไม่มี สาหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาล เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม
สภาฯ ในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ทาให้การประชุม ครั้ง นี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ดี ผมขอปิด
ประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา ๑1.0๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
(นายนพพล

ถ้าเจริญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มสภาเทศบาลสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2
ประจาปี 2561 แล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

