รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจาปี ๒๕61
วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายอนันต์
2. นายไพศาล
3. นายเกษม
4. นายเจ๊ะดอหะ
5. นายมานะ
6. นายสมพร
7. นายกิตติศักดิ์
8. นายแวสดี
9. นายอมรัน
๑0. นายเจ๊ะอาแซ
11. นายธนภัทร
12. นายเรวัต
13. นายยาวารี
14. นายจริน

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสัมพันธ์
2. นายอับดุลมุตตอเล็บ

มะยูโซ๊ะ
นิยมเดชา

รองประธานสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลาไปประกอบพิธีฮัจย์)

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายอภิเชษฐ
เจ๊ะอูมา
3. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
4. นายพีรวัส
เตชัสพัชรพงษ์
5. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
6. นายอับดุลคานา
อับดุลคาลิค
7. นางยุคล
วิไลรัตน์
8. นายสมพร
ติ้นหนู
9. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
10. นายสุนทร
เพ็ชรคง
11. นายพิทักศิษย์
พานิชธนาคม
12. นายไพรัตน์
คงหมั่น
13. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
14. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
15. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ
16. นางกิติมา
สมบัตยานุชิต
18. นางวาสนา
น้อยดา
19. นางศศิธร
มะสามะ

20. นางสาวพรพรรณ

สว่างกิจวัฒนา

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

นักวิชาการคลังชานาญการ
/21.นางสาวสุธาสินี...

-221. นางสาวสุธาสินี
22. นายนพพล

บุญกาญจน์
ถ้าเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายนพพล ถ้าเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 61 บัดนี้ สมาชิกมาประชุม ๑3 คน ครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณอนันต์
อับดุลรอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องที่ 1 แนะนาพนักงานเทศบาล ที่โอนมาบรรจุแต่งตั้ง ณ เทศบาลเมือง
สุ ไ หงโก-ลก จ านวน 1 ราย คื อ นายพิ ทั ก ศิ ษ ย์ พานิ ช ธนาคม ผู้ อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) ซึ่งเป็น
ผู้สอบคัดเลือกได้ตาแหน่งบริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โอนมาจากเทศบาล
ตาบลปะลุรู ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
เรื่ อ งที่ 2 แจ้ง การให้ โ อนพนัก งานเทศบาล ผู้ ส อบคัด เลื อ กได้ ตาแหน่ ง
บริหาร ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 1 ราย คือ นายศรัณย์ สุขเกษม
รองปลัดเทศบาล โอนไปบรรจุแต่งตั้งเป็น ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
เรื่องที่ 3 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 หมวด 4 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ท าร่ า ง
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น สี่ ปี ที่ เพิ่ ม เติ ม หรื อเปลี่ ย นแปลงพร้ อ มเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประชาคมท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง หมวด 5 ข้อ
24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ ว และนาไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ฉะนั้น เพื่อให้การ
/ดังกล่าว...

-3ดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561
เรื่องที่ 4 เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2
ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้ดาเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 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
รวมทั้งให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึง
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคาพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มผี มขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ การเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ได้เสนอมา
ถูกต้องตามระเบียบฯ นะครับ คือ ท่านนายกเทศมนตรีได้ทาหนังสือส่งให้ผมเพื่อเสนอเข้าที่
ประชุมสภา และผมก็ได้อนุญาตเรีย บร้อยแล้ว เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ วันนี้
เป็นวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
/หลักการ...

-4หลักการ
ด้าน
ก.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ข. งบประมาณงบเฉพาะการ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม (บาท)
416,208,900
49,342,500
39,574,500
9,768,000
304,381,480
203,494,790
12,790,840
1,361,400
72,881,150
7,282,300
6,571,000
4,601,600
2,704,200
1,897,400
57,883,320
57,883,320
38,066,500
5,838,320
32,228,180
454,275,400

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก และนโยบายของ
นายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอเสนอร่างเทศ
บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 เพื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี เนื่องจากระเบียบวาระที่ 3 เป็นเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งเป็นเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณ ที่ประชุมต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ เพื่อตราเป็น
เทศบัญญัติ ฉะนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายในญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้บ้าง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี/นายอนันต์...

-5นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบรับ
ประธานสภาเทศบาล หลั ก การแห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ต่อไปเป็นการเลื อกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมขอหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมกาหนดจานวนคณะกรรมการไว้ว่าไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7
คน และให้สมาชิกเสนอผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการที่ ละท่าน โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า
2 คน หากมีผู้รับการเสนอรายชื่อไม่เกินจานวนคณะกรรมการที่กาหนด ก็ให้ถือว่าผู้ได้รับการ
เสนอชื่อได้รับเลือกเป็นกรรมการ หากมีผู้เสนอชื่อเกินจานวนที่กาหนด ก็ให้มีการลงคะแนน
เลือกกันต่อไป อันดับแรก ขอเชิญเสนอจานวนคณะกรรมการครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติ จานวน 5 คน ครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกรับรองสองคน) มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มี
ประธานภาเทศบาล
สมาชิกท่านใดจะเสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี
เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน นะครับ
และอันดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติจานวน 5 ท่าน โดยสมาชิกเสนอรายชื่อทีละ 1 ท่าน และขอผู้รับรอง 2 คน โดยจะ
เลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนที่ 2 ,3 ไปตามลาดับจนกว่าจะครบ 5 คน นะครับ
นายเกษม บุญทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณ ธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 ครับ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรอง 2 คน นะครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ใครจะเสนอคนอื่นเป็นกรรมการคนที่ 1 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ก็เป็นอันว่า
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ
ต่ อ ไปขอเชิ ญ สมาชิ ก เสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการคนที่ 2 เชิญเสนอได้เลยครับ ขอเชิญคุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ ครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายธนภัทร พีรนันทสิทธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณ เกษม บุญทิพย์ เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2 ครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรอง 2 คน นะครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ใครจะเสนอคนอื่นเป็นกรรมการคนที่ 2 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ก็เป็นอันว่า
นายเกษม บุญทิพย์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ
ต่ อ ไปขอเชิ ญ สมาชิ ก เสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการคนที่ 3 เชิญเสนอได้เลยครับ ขอเชิญคุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ ครับ
/นายธนภัทร...

-6นายธนภัทร พีรนันทสิทธ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณ ไพศาล เบ็ญจุฬามาศ
เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3 ครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรอง 2 คน นะครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ใครจะเสนอคนอื่นเป็นกรรมการคนที่ 3 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ก็เป็นอันว่า
นายไพศาล เบ็ญจุฬามาศ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการคนที่ 3 ครับ
ต่ อ ไปขอเชิ ญ สมาชิ ก เสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการคนที่ 4 เชิญเสนอได้เลยครับ ขอเชิญคุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ ครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายธนภั ท ร พี ร นั น ทสิ ท ธิ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล ขอเสนอคุ ณ เรวั ต อุ ม า เป็ น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 4 ครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรอง 2 คน นะครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ใครจะเสนอคนอื่นเป็นกรรมการคนที่ 4 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ก็เป็นอันว่า
นายเรวัต อุมา ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการคนที่ 4 ครับ
ต่ อ ไปขอเชิ ญ สมาชิ ก เสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการคนที่ 5 เชิญเสนอได้เลยครับ ขอเชิญคุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ ครับ
นายธนภัทร พีรนันทสิทธ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายธนภัทร พีรนันทสิ ทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณ สมพร จันทร์ชู เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5 ครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรอง 2 คน นะครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ใครจะเสนอคนอื่นเป็นกรรมการคนที่ 5 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ก็เป็นอันว่า
นายสมพร จันทร์ชู ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการคนที่ 5 ครับ
เป็ น อัน ว่า ทั้ ง 5 คน ที่เ สนอมานี้ เป็น คณะกรรมการแปรญัต ติร่ างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ครบตามจานวน 5 คน แล้วนะครับ
การเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้
ก็เป็นหน้าที่ของท่านเลขานุการสภาเทศบาล ที่จะต้องนัดคณะกรรมการ ทั้ง 5 คน มาประชุม
เพื่อคัดเลื อกเป็ น ประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ต่อไปนะครับ
มติที่ประชุม

ที่ป ระชุมมติ เป็นเอกฉัน ท์ เลื อกคณะกรรมการแปรญัตติร่า งเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. นายเกษม บุญทิพย์
2. นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
3. นายไพศาล เบ็ญจุฬามาศ
4. นายเรวัต อุมา
5. นายสมพร จันทร์ชู
/ต่อไป...

-7ต่อไปเป็นการกาหนดระยะเวลารับคาแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ขอให้ท่านสมาชิกเสนอระยะเวลาในการรับคาแปรญัตติ
และระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ เชิญคุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์
นายธนภัทร พีรนันทสิทธ์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอระยะเวลารับคาแปรญัตติ
3 วัน คือในวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561เวลา 08.00 – 16.30 น. โดยให้กาหนด
สถานที่รับคาแปรญัตติในวันดังกล่าว ที่งานธุรการ สานักปลัดเทศบาล ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ
ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่า ระยะเวลารับคาแปรญัตติ 3 วัน คือในวันที่ 15- 17 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 - 16.30 น. และกาหนดสถานที่รับคาแปรญัตติในวันดังกล่าว ที่งานธุรการ
สานักปลัดเทศบาล ตามที่คุณธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ เสนอนะครับ
หลั ง จากนี้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ก็ จ ะแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห าร
เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท่านใดจะแปรญัตติขอให้ทาหนังสือยื่นต่อกรรมการ
แปรญัตติตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากแปรญัตติ ผมขอนัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในภายหลังนะครับ เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได้แปรญัตติเรียบร้อยแล้ว และส่งร่างเทศบัญญัติกลับคืนมายังสภาเทศบาลแล้ว โดย
จะทาหนั งสือนัดหมายสมาชิกล่ ว งหน้า เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามระเบียบต่อไป
และตามระเบียบข้อบังคับการประชุมกาหนดให้เลขานุการสภา ทาหน้าที่
เป็นเลขานุการชั่วคราวคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อทาการเรียกประชุมและดาเนินการ
เลือกประธาน และเลขานุการของคณะกรรมการ ขอเชิญเลขานุการสภาครับ
นายนพพล ถ้าเจริญ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา กาหนดว่าในการนัดประชุมคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้ง
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาเป็นผู้นัดประชุม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว ผมจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม
สภา เทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ครับ

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลครับ

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการในการ
โอนเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(สานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้ความเห็ นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้
/รายการที่โอนลด...

-8รายการที่โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล จานวน 32,000 บาท
รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 32,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า กล้ อ งถ่ า ยรู ป จ านวน 1 ตั ว ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
(สานักปลัดเทศบาล)
เหตุผล เพื่อใช้บันทึกภาพในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อ
ต่ออายุสั ญญาเบิ กเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิ น สาขาสุ ไหงโก-ลก (สถานธนานุบาล)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อต่ออายุ
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาล
เมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ได้ กู้ เ งิ น เกิ น บั ญ ชี กั บ ธนาคารออมสิ น สาขาสุ ไ หงโก-ลก เพื่ อ เป็ น ทุ น
หมุนเวียนรับจานาซึ่งสัญญาเงินกู้เดิมครบกาหนด 5 ปี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 จานวน
เงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ทบทวนสัญญาทุกปี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทาง
/ราชการ...

-9ราชการด้านการช่ วยเหลือประชาชน เนื่องจากปัจจุบันประชาชนได้มีความเชื่อมั่นที่จะใช้
บริการของสถานธนานุบาล เพื่อมากขึ้น และขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนประชาชนมาใช้
บริการเพื่อขึ้นทุกปี เพื่อมิให้เกิดความเดือนร้อนและขาดความเชื่อถือแก่ประชาชนได้ สถานธ
นานุบาล จึงมีความจาเป็นที่จะต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุไหง
โก-ลก จานวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

-ไม่มี-

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบเพื่อต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก ตามที่
ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 13 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเพื่อต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้วผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑1.3๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
ถ้าเจริญ)

(นายนพพล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
๒๕61 แล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕61
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

-10สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
(ลงชื่อ)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายอนันต์ อับดุลรอมาน)

