รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕63
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
............................................................................................................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายอนันต์
อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล
2. นายเกษม
บุญทิพย์
รองประธานสภาเทศบาล
3. นายไพศาล
เบ็ญจุฬามาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายเจ๊ะอาแซ
เจ๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเจ๊ะดอหะ
เจ๊ะซอ
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายยาวารี
บินสอเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายจริน
ดิสระ
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายเรวัต
อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายอับดุลมุตตอเล็บ
นิยมเดชา
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายมานะ
บุญรัตนพิศุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายอมรัน
อุเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายกิตติศักดิ์
กังวานโยธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายธนภัทร
พีรนันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายแวสดี
แวอูเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
15. นางสาวพาขวัญ
เมืองสาคร
เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุชาดา
2. นายพีรวัส
3. นายสมโภช
4. นายอาบูบากา
5. นายอับดุลคานา
6. นางยุคล
7. นายณรงค์
8. นางสาวอารมณ์
9. นายสุนทร
10. นายพิทักศิษย์
11. นายไพรัตน์
12. นายสหพงศ์
13. นางจานงจิตต์
14. นางไรดา
15. นางวาสนา
16. นางศศิธร

พันธ์นรา
เตชัสพัชรพงษ์
เจนพาณิชพงศ์
สมัยบารมี
อับดุลคาลิค
วิไลรัตน์
นิคมรัตน์
พิรุณ
เพ็ชรคง
พานิชธนาคม
คงหมั่น
พรหมสุทธิ์
บุญวัน
กะจิ
น้อยดา
มะสามะ

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(แทน) ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕63 สมาชิกมาประชุม 14 ท่าน ครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ รองประธานสภาเทศบาลได้จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และลาดับต่อไปขอ
เรี ย นเชิ ญ คุ ณ อนัน ต์ อั บ ดุ ล รอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ้ นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕63 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอ
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
- แนะนาผู้มารับราชการใหม่ จานวน 12 คน ขอเชิญแนะนาตัวทีละคนเลยนะครับ
เชิญคนแรกเลยครับ
1. นายภูริทัต
รักทอง
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ
2. นายธีรภพ
รักษาแพ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
3. นางสาวทิพย์มล
สายน้าทิพย์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
4. นางสาวศิริอร
ปุ๋ยรุก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
5. นางสาวอัจจิมา
แก้วสุกใส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
6. นางสาวซัลบีย๊ะ
อาแวกาจิ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
7. นายณัฐชนน
แก่นอินทร์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
8. นางสาวฟารือฮาน เปาะจิ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นางสาวรุสนีดา
เจ๊ะแม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
10. นางสาวฮัสนีดา
แมทาลง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
11. นางสาวนัรกีส
ยะปา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
12. นางสาวณัฐจรีย์ เดชาสันติ
สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2562 ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบครับ ซึ่งรายงาน การประชุมได้จัดส่งให้ท่าน
สมาชิกฯ ช่วยตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะครับ รายงานการประชุมทั้งหมด 6 หน้า
มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมจะ
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ ขอให้ยกมือ
ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมฉบั บนี้ ขอให้ยกมือ
ครับ ไม่มีนะครับ
/มติที่ประชุม...

-3มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

สมาชิกฯ รับรอง
13 เสียง
สมาชิกฯ ไม่รับรอง
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
(มติ ที่ประชุม รั บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไ หงโก-ลก สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)
เรื่องเพื่อทราบ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลแจ้งที่
ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอเรื่อง
เพื่อทราบครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอแจ้งเรื่องเพื่อทราบในวาระที่ 3 ดังนี้
เรื่องที่ 1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(1) ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 155 โครงการ
- โครงการดาเนินการแล้ว เสร็จ จานวน 130 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84 ของ
โครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของ
โครงการทั้งหมด
- โครงการที่ ยัง ไม่ ไ ด้ด าเนิ น การ จ านวน 7 โครงการ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 4.5 ของ
โครงการทั้งหมด
- โครงการที่ได้ยกเลิก จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7 ของโครงการทั้งหมด
(2) ความก้าวหน้าผลการดาเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 107 โครงการ
- รายการครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ จานวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ
84 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อ จานวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ
10 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อ จานวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ
4 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- รายการครุภัณฑ์ทีได้ยกเลิกในการจัดซื้อ จานวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2
ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
(3) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินการของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
- ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ประชาชนมีความพึง
พอใจมากและพอใจรวมกันแล้วอยู่ในที่ระดับร้อยละ 97 (สัดส่วนของประชาชนมี
/ความพอใจ...

-4ความพอใจมากและพอใจต้องรวมกันได้มากกว่าร้อยละ 50) ซึ่งผลการประเมิน
ดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก สามารถดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด
- ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลจาแนกตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน
ซึ่งระดับความพึงพอใจของประชาชนเฉลี่ยรวมต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
จาแนกยุ ทธศาสตร์อยู่ที่ระดับ 8.01 (คะแนนเต็ม 10) ผลการประเมินดังกล่าว
ข้างต้น แสดงว่าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ตาม
เป้าหมายที่กาหนด
เรื่องที่ 2 ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 5 เรื่อง
2.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ.2562
2.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563
2.3 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
2.4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
พ.ศ.2563
2.5 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563
รายละเอียดประกาศได้แนบมาพร้อมเอกสารการประชุมสภาแล้ว
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2563 และการกาหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี
2563 และการกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 เราจะ
กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2563 ก่อนนะครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอว่า ใน
ปี 2563 มีกี่ส มัย และจะกาหนดในเดือนไหน มีกาหนดกี่วัน ขอเชิญครับ เชิญ
คุณเรวัต อุมา ครับ

นายเรวัต อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายเรวัต อุมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอกาหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจาปี 2563 ดังนี้
สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 มีกาหนด 30 วัน คือสมัยนี้
สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2563 มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563 มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 มีกาหนด 30 วัน

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องนะครับ)
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ)
/มติที่ประชุม...

-5มติที่ประชุม

เป็นอันว่าสภานี้มีมติกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2563 มี 4 สมัย ดังนี้
สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 มีกาหนด 30 วัน คือสมัยนี้
สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2563 มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563 มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 มีกาหนด 30 วัน
ต่อไป เป็นการกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2564 ตามปกติเรากาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่เท่ าไร มีกาหนดกี่วัน
ขอให้สมาชิกเสนอครับ เชิญ คุณเรวัต อุมา ครับ

นายเรวัต อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายเรวัต อุมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอกาหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม
2564 มีกาหนด 30 วัน

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องนะครับ)
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ)

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าสภานี้มีมติกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 มีกาหนด
30 วัน

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ
5.1 ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ... ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ... วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ข้าพเจ้า ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... ฉบับนี้มา
เพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้
เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลกพิจารณา ดังนี้
บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ......
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .....
/เหตุผล...

-6เหตุผล
เพื่ อประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ
เก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระทาได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเป็นเทศบัญญัติ
นี้ และเทศบาลได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้สมาชิกสภาเทศบาล ล่ วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่าน
สมาชิ ก ได้ พิ จ ารณาความเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ นางสุ ช าดา พั น ธ์ น รา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุ ณ ครั บ ตามที่ ท่ า นนายกเทศมนตรี ไ ด้ เ สนอญั ต ติ ร่ า งเทศ
บัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนผู้ ที่ อยู่ ในที่ ประชุ มจะเป็ นผู้ เ สนอก็ ได้ เมื่ อที่ ป ระชุม สภาท้อ งถิ่ น อนุ มัติ ใ ห้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ผมจึงขอให้ ที่ประชุม เสนอว่าจะพิจารณาร่างเทศบั ญญัติว่ าด้ว ยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... สามวาระรวดเดียวหรือไม่ ขอเชิญครับ เชิญคุณเรวัต
อุมา ครับ

นายเรวัต อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม
นายเรวัต อุมา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ครับขอบคุณครับ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
สมาชิกสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ขอบคุณครับ เนื่องจากการเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
นะครับ ผมขอทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเป็นผู้เสนอกับ คุณเรวัต อุมา อีกโปรด
ยกมือครับ (ทุกท่านยกมือให้ความเห็นชอบครบนะครับ)
เป็นอันว่ามีสมาชิกร่ว มเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
ดั ง นั้ น ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ นี้ เ ราจะพิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย ว โดยในวาระที่ ส อง
ใช้คณะกรรมการเต็มสภานะครับ
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
ชี้แจงมานั้น สมาชิกทุกท่านก็ได้รับทราบถึงหลักการ และเหตุผลในการเสนอร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามบ้าง ขอเชิญครับ เชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ
/นางสุชาดา...

-7นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก ท่าน
ข้าพเจ้าขออนุญาตแก้ไขในหน้าสุดท้ายของญัตตินี้นะค่ะ ข้อ 1.1.2 บรรทัดที่ 4
หรือละแต่ละ 13 ลิตร เดือนละ แก้ไขคือ หรือแต่ละ 13 ลิตร เดือนละ ขอบคุณค่ะ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม
อีกไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ)

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถามแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมใน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ..... โปรดยกมือครับ สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการ
โปรดยกมือครับ
สมาชิกฯ รับหลักการ
13 เสียง
สมาชิกฯ ไม่รับหลักการ - เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....
ต่อไปจะเป็นการ พิจารณาในวาระที่ 2 การแปรญัตติ การพิจารณา
ในวาระที่ 2 นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคาแปรญัตติในข้อใดบ้าง ขอเชิญครับ
เมื่อไม่ มีผู้ ใดเสนอคาแปรญัต ติ ผมจะขอมติ ที่ประชุ มเลยนะครับ สมาชิก ท่านใด
เห็นชอบให้ คงไว้ตามร่างเดิม โปรดยกมือ ครับ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยก
มือครับ
สมาชิกฯ เห็นชอบ
13 เสียง
สมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
เป็นอันว่าประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม
ผมขออนุ ญาตสอบถามท่ านสมาชิ กในฐานะคณะกรรมการ ได้
พิจารณา เรียงตามข้อ เลยนะครับ มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใด
โปรดยกมือเสนอเลยนะครับ (ไม่มีนะครับ) หากไม่มีผู้ใดยกมือขอแปรญัตติผมจะถือ
ว่าท่านคณะกรรมการให้คงตามร่างเดิมนะครับ
เป็นอันสิ้นสุดการแปรญัตตินะครับ
ลาดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการ
อภิปราย ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... โปรดยกมือคับ สมาชิกท่านใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
/มติที่ประชุม...

-8มติที่ประชุม

สมาชิกฯ เห็นชอบ
สมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

13 เสียง
- เสียง
- เสียง

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ..... และจะนาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
ต่อไป 5.2 ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้
ความเห็ น ชอบในการต่ออายุสั ญญาเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ของสถานธนานุบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อต่ออายุสัญญาเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หลักการ
ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ทาสัญญาเครดิต
เงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุไหงปาดี เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2560 สัญญาสิ้นสุด 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จานวนเงิน
50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทบทวนสัญญาทุกปี
เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนได้มีความเชื่อ มั่นที่จะใช้บริการของ
สถานธนานุ บาลเพิ่มมากขึ้น สถานธนานุบาลจะต้องเตรียมการส ารองเงินไว้เพื่อ
รองรับกับประชาชนที่มาใช้บริการ ไม่ต้องหาแหล่ งเงินกู้อื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสู ง
ดังนั้นสถานธนานุบาล จึงมีความจาเป็นที่จะขอต่ออายุสัญญาเงินกู้เครดิตกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุไหงปาดี จานวนเงิน 50,000,000.- บาท
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ
เห็นชอบในการต่ออายุสัญญาเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ สมาชิกท่านใด
ไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ ไม่มีนะครับ
สมาชิกฯ เห็นชอบ
13 เสียง
สมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
(มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มัติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการต่ ออายุ สั ญ ญา
เบิกเกินบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
/ต่อไป 5.3...

-9ต่อไป 5.3 ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้
ความเห็ น ชอบในการโอนเงิ นงบประมาณเพื่อ ตั้ง จ่า ยเป็ นรายการใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองคลัง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก ท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
รายการที่โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิ บัติง านนอกเวลาราชการ เป็น เงิ น
67,500 บาท
รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
หมวดครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 67,500 บาท
- เพื่อจั ดหาคอมพิว เตอร์ส าหรับ ประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000.บาท (ราคามาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลฯ)
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 7,500 บาท ( ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ )
เหตุผล
เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการปฏิบัติงาน และไม่ได้ตั้งรายการนี้ไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2563
จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณา
อนุมติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น นางสุชาดา
พันธ์นรา นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี
/นายอนันต์...

-10นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ
เห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ สมาชิกท่านใด
ไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ ไม่มีนะครับ
สมาชิกฯ เห็นชอบ
13 เสียง
สมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
(มติที่ประชุม อนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ต่อไป 5.4 ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้
ความเห็ น ชอบในการโอนเงิ นงบประมาณเพื่อ ตั้ง จ่า ยเป็ นรายการใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก ท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความ
เห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2563 ดังนี้
รายการที่โอนลด
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 61,300 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
ตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไป
ประเภท ค่าครุภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์ เป็นเงิน 61,300 บาท
ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง
เป็นเงิน 44,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank
Printerจานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
/เหตุผล...

-11เหตุผล
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุดจากการใช้งานและซื้อใหม่เพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกาหนดอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ของเทศบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุ ม สภาเทศบาลฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ
เห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ สมาชิกท่านใด
ไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ ไม่มีนะครับ
สมาชิกฯ เห็นชอบ
13 เสียง
สมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
(มติที่ประชุม อนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ต่อไป 5.5 ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความ
เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2563 ของกองช่าง ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก ท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่า ด้ว ยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิ น
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอใช้
จ่ายเงินสะสมเทศบาล จานวน 36,497,000 บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการ จานวนทั้งสิ้น 20 โครงการ
1. โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. ถนนโต๊ ะ ลื อ เบ
ซอย 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 145.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 729.00 ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาล เป็นเงิน 607,000 บาท (หกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
/2.โครงการ...

-122. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้า
ถนนโต๊ะลื อเบ ซอย 6 ผิ ว จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
63.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร รางน้ากว้างภายใน
0.40 เมตร ยาวรวม 68.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน
468,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้า
ถนนภายในชุมชนศรีอามาน ผิวจราจรกว้าง 4.70-5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 330.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,573.00 ตารางเมตร ท่อ คสล.
ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาวรวม 512.00 เมตร (พร้อมบ่อพัก ,รางวี)และรางน้ากว้าง
ภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
เป็นเงิน 2,515,000 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. โครงการก่อ สร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชน
ซรีจาฮายา ผิวจราจรกว้าง 4.50-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 610.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,190.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 2,573,000 (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. โครงการก่อสร้ างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในชุมชน
ตันหยงมะลิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 75.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
เป็นเงิน 301,000 บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนนแอสฟั ล ท์ ติ ด คอนกรี ต
ถนนวิถีอุทก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 465.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,627.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 1,383,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
7. โครงการก่ อสร้างและปรับ ปรุงถนน คสล.ถนนทรายทอง 2
(หน้าสานักงานเทศบาล) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
รวม 445.00 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 4,895.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 4,101,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
พันบาทถ้วน)
8. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้า
ถนนทรายทอง 2 (หน้ าสวนรื่ นอรุณ ) ผิ ว จราจรกว้ างเฉลี่ ย 11.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาวรวม 233.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,563.00 ตาราง
เมตร รางน้ากว้างภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม 233.00 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 2,852,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)
9. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้า
ถนนทรายทอง 3 ซอย 1 (อู่ 3 บี) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาวรวม 209.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 741.00 ตารางเมตร รางน้า
กว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 209.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 1,422,000บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
/10.โครงการ...

-1310. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนวามันอานวย
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 287.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,845.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็น
เงิน 2,334,000 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
11. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนบุษยพันธ์ ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 8.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 290.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,766.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
เป็นเงิน 2,270,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
12. โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.ถนนโต๊ ะ ลื อ เบ
ซอย ข้ า งโรงฆ่ า สั ต ว์ ผิ ว จราจรกว้ า ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาล เป็นเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
13. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนทรายทอง 1
ซอย 7 ผิ ว จราจรกว้ า ง 6.00 -7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
452.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,075.00 ตารางเมตร และปรับปรุงราง
ระบายน้าเดิมพร้อมฝาบ่อพักทั้งหมด ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน
2,930,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
14. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาวิวัฒน์
ซอย 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย7.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 248.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
เป็นเงิน 1,568,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
15. โครงการก่อสร้า งและปรั บปรุ งถนน คสล.ถนนวงศ์ วิถี ผิ ว
จราจรกว้างเฉลี่ย 8.90 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 390.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็น
เงิน 3,118,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
16. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนลูกเสืออนุสรณ์
ซอย 8 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 119.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
เป็นเงิน 672,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
17. โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.พร้ อ มระบบ
ระบายน้า ถนนรักษ์ชนะอุทิศ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
รวม 35.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร รางน้ากว้างภายใน
0.40 เมตร ยาวรวม 31.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน
196,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
18. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง คสล.ถนนเจริญเขต ซอย 19
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้ อ ยกว่า 225.00 ตารางเมตร ตามรายละเอี ย ดแบบแปลนเทศบาล เป็ น เงิ น
183,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
/19.โครงการ...

-1419. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/4 ผิวจราจรกว้าง 5.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572.00ตารางเมตร รางน้ากว้าง
ภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม 220.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
เป็นเงิน 1,234,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
20. โครงการก่อสร้ างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนชลธารเขต ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 9.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 630.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,920.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็น
เงิน 5,050,000 บาท (ห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่ องจากประชาชนได้ รั บความเดื อ ดร้ อ นในการสั ญ จรไปมาไม่
สะดวก ผิ ว จราจรช ารุดเสื่ อมสภาพ บางสายมีส ภาพเป็นดิ นลู ก รัง และยังไม่มี คู
ระบายน้า ทาให้น้าท่วมขัง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และรองรับการขยายตัวของ
บ้านเมือง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาเมือง ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคม ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลและ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563ของ
เทศบาลฯ เนื่ อ งจากโครงการดั ง กล่ า วต้ อ งใช้ ง บประมาณสู ง จึ ง ไม่ ส ามารถโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายได้ และหากรอใช้งบประมาณประจาปีมาแก้ไขปัญหานี้จะ
ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะอาจได้รับอันตรายจากการใช้ถนนเหล่านี้
เป็นเส้นทางคมนาคม ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลมาดาเนินการตาม
โครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม จานวน 36,497,000 บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)
เงินสะสมคงเหลือเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เงินสะสมคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2563
309,135,254.81
หัก เงินฝาก ก.ส.ท.
93,665,741.28
215,469,783.53
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน
1,565,009.50
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
276,208,97
ลูกหนี้ภาษีป้าย
99,120.00
ลูกหนี้รายได้อื่น
3,684,470.00
5,624,808.47
เงินสะสมคงเหลือหลังหักเงินฝาก ก.ส.ท.และลูกหนี้
209,884,975.06
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจากสภาแต่ยังไม่เบิกจ่าย
27,369,100.00
182,475,875.06
หัก สารองเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 3 เดือน
50,000,000.00
สารองเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 3 เดือน 15,000,000.00
เงินสะสมคงเหลือก่อนหักเงินสารองเพื่อเหตุฉุกเฉิน
117,475,875.06
/หัก...

-15หัก สารองเพื่อเหตุฉุกเฉิน 10% ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2563
เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายได้
ณ 31 มกราคม 2563
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

44,174,861.00
73,301,014.06

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ
เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ

นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยาเดชา
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากทราบว่าทาไม
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนโต๊ะลื อเบ ไม่มีการ
ก่อสร้างระบบระบายน้าเหมือนโครงการอื่นๆ ที่เสนอมาในญัตติ ผมขอขอเสนอว่าให้
ทาเป็นระบบระบายน้าด้วย ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขออนุญาต ชี้แจงในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา เนื่องจากทางเทศบาล
ได้รับคาร้องจากประชาชนในเขตดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นทางเทศบาลดาเนินการสร้าง
ถนนก่อ น ตามที่ประชาชนได้ ร้องขอมา ส่ ว นระบบระบายน้า ทางชุ มชนก็ไ ด้ใ ห้
เทศบาลพิจารณาในคราวต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ

นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยาเดชา
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอั บ ดุ ล มุ ต ตอเล็ บ นิ ย มเดชา สมาชิ ก สภาเทศบาล ผมอยากทราบว่ า ท าไม
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้า พร้อมบ่อพัก ,
รางวี ถนนภายในชุมชนศรีอามาน แต่ทาไมโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
คสล. ชุมชนซรีจาฮายา ไม่มีระบบระบายน้าและไม่มีบ่อพัก ,รางวี ผมขอเสนอว่าถ้าเป็นไปได้
อยากจะให้ทาเหมือนๆ กัน อยากจะให้ทางผู้บริหารช่วยอธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขออนุญาต ชี้แจงในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมาเนื่องจากว่า ทางเทศบาล
ได้เชิญประธานชุมชนทั้ง 2 ชุมชน เพื่อทาความเข้าใจในประเด็น ที่มีปัญหาในเรื่อง
การระบายน้าที่จะไปเชื่อมโยงกับถนนเส้นใหญ่ ตอนนี้ประธานชุมชนได้เข้าไปเจรจา
กับเจ้าของที่ดิน และอยู่ระหว่างรอเอกสารจากประธานชุมชนในการขออนุญาตจาก
เจ้าของที่ดิน เพื่อหาที่ระบายน้าจากชุมชนออกไปยังถนนเส้นใหญ่ที่ต้องผ่านที่ดิน
/ของ...

-16ของเอกชน ซึ่ ง ในโอกาสต่ อไปก็จ ะดาเนิ นการสร้างระบบระบายเหมื อนกั น ใน
เบื้องต้นจะดาเนินการสร้างระบบระบาน้าจากชุมชนศรีอามานก่อนเพื่อระบายน้า
จากชุมชนออกสู่ถนนเส้นใหญ่
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ
เห็ น ชอบในการใช้จ่ายเงิ นสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ท่า น
นายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือ
ครับ ไม่มีนะครับ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

สมาชิกฯ เห็นชอบ
13 เสียง
สมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
(มติที่ประชุม อนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
เรื่อง อื่น ๆ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ
หรือจะสอบถามอะไรในวาระนี้ ขอเชิญครับ เชิญ คุณกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล
ครับ

นายกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่ องอยากจะ
นาเสนอที่ต่อประชุมสภาเพื่อทราบในเรื่องคูระบายน้า ถนนประชาวิ วัฒน์ ซอย 8
มีดินและทรายอุดตันคูระบายน้า ทาให้น้าไหลผ่านไม่ได้ ฝากผู้บริหารช่วยดาเนินการ
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไร
อีกหรือไม่ขอเชิญครับ เชิญนายกเทศมนตรีครับ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภา ได้เสนอมา เดียวจะมอบหมายให้ทางกองช่างได้เข้าสารวจ
เพื่อดาเนินการต่อไป และขออนุญาตแจ้งที่ประชุมทราบในเรื่องที่ทางเทศบาลได้
ดาเนินการ ดังนี้
- การจัดรูปที่ดินเพื่อสร้างถนนจากหน้าสถานีขนส่งที่จะเชื่อมต่อไปยังถนนเลี่ยงเมือง
แถวๆ ร้านตาก้อ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
/ความคืบหน้า...

-17- ความคืบหน้าของการทาดิวติ้ฟรี ตอนนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว แต่ยังมีระเบียบบางข้อ ซึ่งคณะกรรมการและทางจังหวัดจะเรียกประชุมอีกครั้ง
ในเรื่องระเบียบบางข้อที่ทางเทศบาลสามารถดาเนินการเองได้หรือไม่
- เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดโครงการ "มาแลนะ" ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์
2563 ณ บริเวณสวนหน้าโรงพยาบาล เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
- เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ในวันที่ 6-8 มีนาคสม 2563
ซึ่งในวันที่ 6 มีนาคม 2563 จะมีกิจกรรมเดินขบวนและต่อด้วยการบรรยายธรรม
โดยวิทยากร 5 ท่าน ที่ได้เชิญมา ในเวลา 20.00 น. เป็ นต้นไป ส่วนที่ในวันที่ 7-8
มีนาคม 2563 จะมีการประกวดกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา
- เทศบาลได้ร่วมกับเอกชน จัดงานวิ่งเพื่อการกุศล kolok city run เพื่อหารายได้ซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในวันที่ 1 มีนาคม 2563
- การร้องเรียนผ่านไลน์สายด่วนเทศบาล ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ถ้าเกิดว่า
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะร้องเรียน ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ แจ้งมาทาง
ไลน์ เทศบาลโดยตรงได้เลย โดยไม่ ต้องผ่ านไลน์ส ายด่ ว นเทศบาล เนื่อ งจากว่ า
ไลน์สายด่วนเทศบาล จะเปิดบริการให้กับชาวบ้านที่ต้องการร้องเรียน
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
อะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ

นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยาเดชา
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องไลน์สายด่ว น
เทศบาล ผมอยากจะแนะนาเจ้าหน้ าที่ ที่คอยตอบข้อร้องเรียนทางไลน์ส ายด่ว น
เทศบาล ให้ใช้คาดีๆ ไม่ใช้คาที่ทาให้ชาวบ้านอ่านแล้วรู้สึกไม่ดี ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไร
อีกหรื อไม่ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระ
ทุกประการแล้วผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑1.4๐ น.
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )
รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
(นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕63 แล้ว เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ ๒๕63
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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