รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕61
วันที่ 5 กันยายน ๒๕61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายอนันต์
อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล
2. นายสัมพันธ์
มะยูโซ๊ะ
รองประธานสภาเทศบาล
3. นายไพศาล
เบ็ญจุฬามาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายเกษม
บุญทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายอมรัน
อุเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายเจ๊ะดอหะ
เจ๊ะซอ
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายยาวารี
บินสอเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายสมพร
จันทร์ชู
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายกิตติศักดิ์
กังวานโยธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายแวสดี
แวอูเซ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายจริน
ดิสระ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑2. นายเจ๊ะอาแซ
เจ๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายธนภัทร
พีรนันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายเรวัต
อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอับดุลมุตตอเล็บ
นิยมเดชา
2. นายมานะ
บุญรัตนพิศุทธิ์
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
3. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
4. นายพีรวัส
เตชัชพัชรพงษ์
5. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
6. นายอับดุลคานา
อับดุลคาลิค
7. นางยุคล
วิไลรัตน์
8. นายสมพร
ติ้นหนู
9. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
10. นายพิทักศิษย์
พานิชธนาคม
11. นางสาววนิดา
สารพร
12. นายไพรัตน์
คงหมั่น
13. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
14. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
15. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ
16. นางกิติมา
สมบัติยานุชิต

สมาชิกสภาเทศบาล (ลาไปประกอบพิธีฮัจย์)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
/17.นางวาสนา...

-217. นางวาสนา
18. นางศศิธร
19. นายนพพล

น้อยดา
มะสามะ
ถ้าเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายนพพล ถาเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕61 บัดนี้ สมาชิกมาประชุม ๑4 คน ครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณอนันต์
อับดุลรอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕61 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องที่ 1 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3
ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้ดาเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ครั้งที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การ
แก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมือง
สุ ไ หงโก-ลกเป็ น ไปอย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพและสามารถน าแผนพั ฒ นาไปใช้ไ ด้อ ย่า งถู กต้ อ ง
รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึง
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561
เรื่องที่ 2 รายงานประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามหนังสือที่ นร 0107/ว
4292 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาล
ดาเนินการประเมินตนเองการ จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ในโปรแกรมระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้
วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อกระตุ้นให้เทศบาลพัฒนาประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตาม
ภารกิจหน้าที่ ทั้งนี้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดาเนินการตอบแบบประเมินตามขั้นตอน
วิธีการโดยให้ผู้บริหารรับรองข้อมูล พร้อมส่งให้สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองรายงานที่
ประชุมสภาเทศบาลทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
/จึงเรียนมา...

-3จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดรายงานผลการประเมินการจัดบริก ารสาธารณะของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้สภาเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกทราบต่อไป เจ้าหน้าที่ได้แจก
เอกสารผลการประเมินให้ทุกท่านแล้ว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
มติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลทาหน้าที่แปรญัตติเสนอผล
พิจารณาแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญคุณเรวัต อุมา ครับ

นายเรวัต อุมา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเรวัต อุมา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติขอเสนอ
รายงานผลการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ซึ่ ง ได้ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2561 ตั้ ง แต่ เ วลา 10.00
น.
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีคณะกรรมการซึ่งมีนามข้างท้ายนี้ได้มาประชุมพร้อมกัน คือ
1. นายไพศาล เบญจุฬามาศ ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายเกษม บุญทิพย์
กรรมการ
3. นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
กรรมการ
4. นายสมพร จันทร์ชู
กรรมการ
5. นายเรวัต อุมา
กรรมการ/เลขานุการ
ซึ่งการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มีมติดังนี้
1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้เป็นไป
โดยประหยัดเหมาะสมเพื่อให้ใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่
2. การคานวณรายได้ที่ได้กาหนดไว้เห็นเป็นจานวนเงินที่มีรายได้จริง คาด
ว่าจะเก็บได้เห็นว่าสมควรแล้ว
/3.ร่าง...

-43.ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ ฉบั บ นี้ ค ณะกรรมการได้ เ รี ย กหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบมาร่ ว มรั บ ฟั ง ค าแปรญั ต ติ ไม่ มี ส มาชิ ก ท่ า นใดขอแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่อย่างใด คงให้เป็นไปตามร่างเดิม
ทุกประการ
4. จึ ง ได้เ สนอรายงานและต้ น ฉบั บร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป ขอบคุณ
ครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ต่อไปพิจารณาในวาระที่ 3 ครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือ
(สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ให้ผ่านวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้น
ลงมติ โดยให้ ต ราเป็ นเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้ง
รายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ญัตติที่ 1 ญัตติ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561 (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบใน
การโอนไปตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
รายการที่โอนลด
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่ อ จ่า ยเป็น เงิน เดื อนและปรั บปรุ งเงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาล จานวน
5 อัตรา เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
งานไฟฟ้าถนน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าดาเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
/งาน...

-5งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่ อ จ่า ยเป็น เงิน เดื อนและปรั บปรุ งเงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาล จานวน
2 อัตรา เป็นเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ เป็ น เงิ น
140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาหน้าโรงพยาบาล
สวนสิรินธร สวนภูมินทร์ สวนขวัญประชา และสวนเลียบทางรถไฟถนนทรายทอง 1 และ
สนามกีฬาสันติภาพ ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง
เพื่อ จ่ายเป็ นค่า วัส ดุก่อ สร้า งต่ าง ๆ เช่น ไม้ สี หิ น ทราย ฯลฯ เป็น เงิ น
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสวนสาธารณะของเทศบาลและไฟสาธารณะ เป็น
เงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้
ตามปกติ เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน 4
อัตรา เป็นเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
/ค่าวัสดุ...
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฯลฯ เป็นเงิน 1,680 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ตังรายการใหม่
งบลงทุน (งานสวนสาธารณะ)
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ
- เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จานวน 4
ชุดๆละ 475,420 บาท เป็นเงิน 1,901,680 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน ) แต่ละชุด ประกอบด้วย
1. หลังคาสี่เหลี่ยมไฟเบอร์กลาส
จานวน 1 ตัว
2. สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส
จานวน 1 ตัว
3. สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส
จานวน 1 ตัว
4. สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส
จานวน 1 ตัว
5. อุโมงค์เหล็ก
จานวน 1 ตัว
6. ราวเหล็กปีนป่าย
จานวน 2 ตัว
7. บันไดไฟเบอร์กลาสราวจับเหล็ก
จานวน 1 ตัว
8. แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส
จานวน 3 ตัว
9. ฝาข้างไฟเบอร์กลาส
จานวน 5 ตัว
10. ตกแต่งไฟเบอร์กลาส
จานวน 3 ตัว
11. เสาเหล็กโครงสร้าง
จานวน 12 ตัว
เหตุผล
เนื่ องจากขณะนี้เครื่องออกกาลั งกายที่ติดตั้งในสวนรื่นอรุณ ,สวนสิ รินธร
,สวนมิ่งขวัญประชาและสวนเลียบทางรถไฟ ได้ชารุดเสียหายจากการใช้งาน ประกอบกับได้รับ
การร้ องเรี ย นจากผู้ ป กครองและประชาชนที่มาใช้บ ริการว่า เครื่ องออกก าลั ง กายฯในสวน
ดังกล่าว ผุพัง มีสนิมเป็นอันตรายต่อเด็กที่มาเล่น ซึ่งกาหนดอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–
2564) ของเทศบาลฯ
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี/นายอนันต์...

-7นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองช่าง
ญัตติที่ 2 ญัตติ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561 (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบใน
การโอนไปตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
รายการที่โอนลด
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ เช่ น น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่ อ จ่า ยเป็น เงิน เดื อนและปรั บปรุ งเงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาล จานวน
10 คน เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า ง จ านวน 38 คน เป็ น เงิ น
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ตอบแทนผู้ปฏิบัติร าชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ พิ เ ศษของพนั ก งาน ,
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ เป็ น เงิ น
29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
/ค่า...
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเช่าปกหนังสือ และค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นเงิน 190,000 บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย ภาพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง านได้
ตามปกติเป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร เป็ น เงิ น 40 ,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ เป็ น เงิ น
80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯลฯ เป็นเงิน 42,000 บาท (สี่หมื่น
สองพันบาทถ้วน)
ค่าวัสดุก่อสร้าง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต่ า งๆ เช่ น ไม้ สี หิ น ทราย ฯลฯ เป็ น เงิ น
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ตังรายการใหม่
งบลงทุน (งานไฟฟ้าถนน)
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์
ซอย 11 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 385.00 เมตร หรือมี
/พื้นที่...

-9พื้น ที่ไม่น้ อยกว่า 2,230.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน
1,859,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กองช่าง
เหตุผล
เนื่ องจากสภาพถนนเดิมช ารุดเสี ยหายเสื่ อมสภาพเป็นหลุ มเป็นบ่อ การ
สัญจรไปมาไม่สะดวก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนและรองรับการขยายตัวของบ้านเมือง และเป็นการบริการชุมชนและสังคม ซึ่ง
กาหนดอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลฯ
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไปนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองช่าง
ญัตติที่ 3 ญัตติ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561 (กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความ
เห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
รายการที่โอนลด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน
1. เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
3. เงินประจาตาแหน่ง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
/ค่า...

-10ค่าตอบแทน
4.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
5. ค่าเช่าบ้าน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
7. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
8. วัสดุสานักงาน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน
9. เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
10. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าตอบแทน
11. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
12. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดาเนินการดูแลตลาด เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
14. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดาเนินการดูแลอาคารศูนย์อาหาร
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
15. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมประเพณีเทศกาลอาหารจานเด็ด เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
16. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารพัฒนาแผงลอยจาหน่าย
อาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
17. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจัดระเบียบผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
18. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
19. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมภายในเมือง เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
20. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
21. วัสดุสานักงาน เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
22. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
23. วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
24. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
/งานศูนย์...
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งบบุคลากร
เงินเดือน
25. เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
26. เงินประจาตาแหน่ง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ค่าตอบแทน
27. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
28. ค่าตอบแทนตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.-บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)
29. ค่าเช่าบ้าน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
30. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าใช้สอย
31. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
32. โครงการสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
33. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
34. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
35. เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
36. เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจา เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าตอบแทน
37. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ค่าใช้สอย
38. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
39. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
40. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
งานบาบัดนาเสีย
ค่าตอบแทน
41. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าใช้สอย
42. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
/ค่า...
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43. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
44. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
ค่าใช้สอย
45. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ค่าครุภัณฑ์
46. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
47. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
งบสานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือนฝ่ายการเมือง
48. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล เป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน)
รวมรายการโอนลด ๔๘ รายการ (งบกองสาธารณสุ ข ฯ ๔๗ รายการ จ านวนเงิ น
๒,๙๑๖,๐๐๐.-บาท งบสานักปลัด ๑ รายการ จานวนเงิน ๑๘๙,๐๐๐.-บาท) รวมเป็นจานวน
เงิน ๓,๑๐๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
ตังรายการใหม่
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
๑. โครงการก่อสร้า งและปรับปรุง โรงฆ่ าสั ตว์ (เพิ่มเติม) ประกอบด้ว ยรั้ ว
กาแพงโดยรอบ อาคารเก็บน้าสารอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคาร รปภ. และครุภัณฑ์อื่นๆ เป็น
เงิน ๒,๘๐๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารกักสัตว์ (เพิ่มเติม) พร้อมรั้วตะข่าย
โดยรอบบริเวณ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
รวมตั้งรายการใหม่ ๒ รายการ เป็นจานวนเงิน ๓,๑๐๕,๐๐๐.- บาท
(สามล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงจาเป็นต้อง
โอนมาตั้งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ข้างต้น อาศัยอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อขอได้โ ปรด
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อพิจารณาต่อไปนางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี
/นายอนันต์...

-13นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองสาธารณสุขฯ
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
งบประมาณ 2561 ดังนี้
ญัตติที่ 1 ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
(สานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบ
ในการกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมเทศบาล จานวนเงิน 976,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔7 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
เหตุผล
สานักปลัดเทศบาล ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล ขนาดกว้าง 8.05 เมตรา
ยาว 11.80 เมตร ประกอบด้วยเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ม่าน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล) จานวนเงิน
976,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบแปลนของ
กองช่าง ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2561 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้กันเงินต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
/สมาชิก...

-14มติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 สานักปลัดเทศบาล
ญัตติที่ 2 ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
(สานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบ
ในการกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ในกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพักเทศบาล (บ้านเลขที่ 45) จานวนเงิน 281,600 บาท (สองแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยอาศั ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔7 หมวด
5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่น
เหตุผล
สานั กปลั ดเทศบาล โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 ในหมวดค่ า ใช้ ส อย โครงการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมบ้ า นพั ก เทศบาล (บ้ า นเลขที่ 45)
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล จานวนเงิน 281,600 บาท (สอง
แสนแปดหมื่น หนึ่ ง พันหกร้ อยบาทถ้ ว น) ซึ่ง ไม่ ส ามารถก่อหนี้ผู ก พัน ได้ทั นในปีงบประมาณ
2561 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้กันเงินต่อไป
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 สานักปลัดเทศบาล
ญัตติที่ 3 ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
(กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้า พเจ้ าขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาเทศบาลเมือ งสุ ไ หงโก-ลก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มี
/รายจ่าย...

-15รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์
ซอย 11 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 385.00 เมตร หรือมี
พื้น ที่ไม่น้ อยกว่า 2,230.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน
1,859,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กองช่าง
เหตุผล
เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2561 จึงจาเป็นต้องขอ
อนุ มัติ กัน เงิน ไว้เบิ กในปี ถัดไปจึง เรีย นมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ ประชุ มสภาเทศบาล ได้
พิจารณาอนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
2547 หมวด 5 ข้อ 59 จ านวน 1,859,000 บาท (หนึ่ งล้ านแปดแสนห้ า หมื่ นเก้ า
พันบาทถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองช่าง
ญัตติที่ 4 ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
(กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้า พเจ้ าขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาเทศบาลเมือ งสุ ไ หงโก-ลก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ า ออกแบบ ค่ า คว บคุ ม งานที่ จ่ า ยให้ แ ก่ เ อกชน นิ ติ บุ ค คลหรื อ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
/ค่าออกแบบ...

-16ค่าออกแบบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบเพื่อให้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภค ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนจานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) กองช่าง
เหตุผล
เนื่องจากกาลังตรวจสอบ สถานที่จัดเตรียมข้อมูลเพื่อกาหนดการจ้าง
ออกแบบ ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2561 จึงจาเป็นต้องขออนุมัติกัน
เงินไว้เบิกในปีถัดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณา
อนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้ อ 59 จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้ า นบาทถ้ ว น)
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองช่าง
ญัตติที่ 5 ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
(กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้า พเจ้ าขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาเทศบาลเมือ งสุ ไ หงโก-ลก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ
- เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จานวน
4 ชุดๆละ 475,420 บาท เป็นเงิน 1,901,680 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน ) แต่ละชุด ประกอบด้วย
1. หลังคาสี่เหลี่ยมไฟเบอร์กลาส
จานวน 1 ตัว
2. สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส
จานวน 1 ตัว
3. สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลา
จานวน 1 ตัว
/4.สไลด์เดอร์...

-174. สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส
จานวน 1 ตัว
5. อุโมงค์เหล็ก
จานวน 1 ตัว
6. ราวเหล็กปีนป่าย
จานวน 2 ตัว
7. บันไดไฟเบอร์กลาสราวจับเหล็ก
จานวน 1 ตัว
8. แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส
จานวน 3 ตัว
9. ฝาข้างไฟเบอร์กลาส
จานวน 5 ตัว
10. ตกแต่งไฟเบอร์กลาส
จานวน 3 ตัว
11. เสาเหล็กโครงสร้าง
จานวน 12 ตัว
เหตุผล
เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2561 จึงจาเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้
พิจารณาอนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
2547 หมวด 5 ข้อ 59 จานวน 1,901,680 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน ) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองช่าง
ญัตติที่ 6 ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
(กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการ
กันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
๑. โครงการก่อสร้า งและปรับปรุง โรงฆ่ าสั ตว์ (เพิ่มเติม) ประกอบด้ว ยรั้ ว
กาแพงโดยรอบ อาคารเก็บน้าสารอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคาร รปภ. และครุภัณฑ์อื่นๆ เป็น
เงิน ๒,๘๐๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)
/2.โครงการ...

-18๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารกักสัตว์ (เพิ่มเติม) พร้อมรั้วตะข่าย
โดยรอบบริเวณ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ป ระชุมสภาเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก พิจารณาอนุมัติ ให้ กันเงินตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิ น ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ จานวนเงิ น
๓,๑๐๕,๐๐๐.- บาท (สามล้ า นหนึ่ ง แสนห้ า พั น บาทถ้ ว น) นางสุ ช าดา พั น ธ์ น รา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองสาธารณสุขฯ
ญัตติที่ 7 ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
(สานักการศึกษา) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ เพื่ อ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 ต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังนี้
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศาลาที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่ตั้งพระบรมฉายาลั กษณ์ สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป
(สานักการศึกษา)
โครงการติดตั้งกันสาดหน้า แผงเหล็กอลูมิเนียมและประตูห้องเรียนอาคาร
เรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 273,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกันสาดหน้าแผงเหล็กอลูมิเนียม และประตูห้องเรียน
อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 ติดตั้งกันสาด 2 จุด แผงบังแดดอลูมิเนียม 1 จุด ตั้งบาน
ประตูอลูมิเนียม 8 บาน และติดตั้งรางน้าสแตนเลส (ตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
โครงการปรับปรุงโรงอาหารห้องประกอบอาคาร โรงเรียนเทศบาล 1 จานวน
380,000 บาท
/เพื่อ...

-19- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงอาหารห้องประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1
ปูกระเบื้องพื้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร ติดตั้งชุดสแตนเลสจุดจ่ายอาหาร 1 จุด
ติดตั้งเคาน์เตอร์ล้างจาน 1 จุด (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่ มี
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไป
อีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่ง
ปี จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นาง
สุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 สานักการศึกษา
ญัตติที่ 8 ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
(กองสวัสดิการสังคม) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่
มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว จานวน 95,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่ าว ประกอบด้วยเสา TOWER สามเหลี่ยม
สูง 6 เมตร มีหลังคาคลุม จานวน 2 ต้น Power Mix กาลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จานวน
2 เครื่อง เครื่อง DVD ใช้แผน CD และ USB ได้ จานวน 2 เครื่อง ชุดลาโพงฮอร์น ขนาด
150 วัตต์ มี Matching Cine ปากฮอร์น 15 นิ้ว จานวน 8 ตัว ไมโครโฟนสายแบบได
นามิค จานวน 4 ตัว พร้อมการติดตั้ง ณ ชุมชนจือแรตูลี และชุมชนสันติสุข (ราคาตาม
ท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) จานวน 95,400 บาท
/เหตุผล...

-20เหตุผล
เนื่องจากอยู่ระหว่างการเขียนแบบแปลนเทศบาล ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้
ทันในปีงบประมาณ 2561 จึงจาเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 จานวน
95,400 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองสวัสดิการสังคม
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ.2560 ดังนี้
ญัตติที่ 1 ญัตติ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ.2560 (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 วรรค
สอง ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้แล้ว
และยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี มี
รายละเอียดดังนี้
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนรื่นอรุณ จานวนเงิน 12,000,000 บาท
(สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนรื่นอรุณ ประกอบด้วยลาน
กิจกรรมหลักเป็นพื้นที่วงกลมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 394 ตารางเมตร ลานพักผ่อนรับประทาน
อาหาร มีร้านอาหารแบบเดียว 5 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ร้านอาหารแบบคู่
จานวน 1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ห้องน้า-ห้องสุขา จานวน 1 หลัง พืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 78 ตารางเมตรลานประติมากรรม มีประติมากรรมปลา ขนาดไม่น้อยกว่า
3.60×12.25 เมตร พร้อมรั้วและบริเวณพักผ่อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร
/ประติมากรรม...

-21ประติมากรรมช้าง สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมรั้วและพื้นที่พักผ่อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 265
ตารางเมตร ลานจอดรถ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 782 ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และงานระบบสุขาภิบาลในสวน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองช่าง)
เหตุผล
เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้สิทธิเหนือพื้นดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2561 จึงจาเป็นต้องขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปอีก 1 ปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาล ได้พิจารณาอนุมัตใิ ห้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้ อ 59 วรรคสอง จ านวน
12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
ประธานสภาเทศบาล ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา
โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ
2560 กองช่าง
ญัตติที่ 2 ญัตติ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ.2560 (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 วรรค
สอง ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้แล้ว
และยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหนึ่งปี มี
รายละเอียดดังนี้
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โ ครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในสวนรื่ น อรุ ณ
จานวน 2,830,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนรื่นอรุณ ประกอบ ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50-11.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 330.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร รางระบายน้ากว้างภายใน 0.60 เมตร
/ยาว...

-22ยาว 35.00 เมตร ดาดคอนกรีต ยาว 49.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 ลูก รางระบายน้ากว้าง
0.40 เมตร ยาวรวม 86.00 เมตร รางวียาวรวม 374.00 เมตร พร้อมบ่อพั ก 3 ลู ก
ปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านหน้าสวนรื่นอรุณ กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 101.00 เมตร
และปลูกหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ และอื่น ๆ เป็นเงิน 2,830,000 บาท (สองล้านแปดแสน
สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล กองช่าง
เหตุผล
เนื่ องจากมีความจาเป็น ต้องตรวจสอบและกาหนดรายละเอีย ดของ
โครงการฯ ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2561 จึงจาเป็นต้องขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิ กจ่ ายเงิน ต่อ ไปอี ก 1 ปี จึ งเรียนมาเพื่ อโปรดนาเสนอต่ อที่ ประชุม สภา
เทศบาล ได้พิจารณาอนุมัตใิ ห้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้ อ 59 วรรคสอง จ านวน
2,830,000 บาท (สองล้ า นแปดแสนสามหมื่ น บาทถ้ ว น) นางสุ ช าดา พั น ธ์ น รา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
ประธานสภาเทศบาล ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา
โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ
2561 กองช่าง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ขออนุญาตแจ้ง เรื่องจอ LED ที่ประชาชนร้องเรียนมา ว่าทาไมทางเทศบาลไม่มีการเปิดใช้จอ
LED ขอแจ้งว่าทางเทศบาลไม่สามารถเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าในการใช้จอ LED ได้ เนื่องจากทาง
เทศบาลยังไม่รับส่งมอบเป็นเจ้าของโดยตรงที่ถูกต้อง และในวันที่ 7 กันยายน 2561 นี้
ทางจังหวัดจะมีการส่งมอบให้กับทางเทศบาลเป็ นผู้ดูแลจอ LED ต่อไป ขออนุญาตแจ้งที่
ประชุมทราบและตอบข้อร้องเรียนที่ประชาชนสงสัยมา
/นายอนันต์...

-23นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้วผมขอ
ปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑1.2๐ น.
(ลงชื่อ)

อีรูวัณ อารีฟินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

นพพล ถ้าเจริญ ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
(นายนพพล ถ้าเจริญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี ๒๕61 แล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕61
(ลงชื่อ)

ยาวารี บินสอเลาะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)

(ลงชื่อ)

เกษม บุญทิพย์
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

อมรัน อุเซ็ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน อุเซ็ง)

