
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม 
 ๑.   นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาล 
 2.   นายไพศาล   เบ็ญจุฬามาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

3.   นายเกษม   บุญทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.   นายเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ   สมาชิกสภาเทศบาล 

5.   นายมานะ   บุญรัตนพิศุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
6.   นายสมพร   จันทร์ชู   สมาชิกสภาเทศบาล 
7.   นายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.   นายแวสดี   แวอูเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.   นายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว   สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายเรวัต   อุมา   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นายยาวาร ี   บินสอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายอมรัน   อุเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม 
 1.  นายสัมพันธ์   มะยูโซ๊ะ   รองประธานสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
 2.  นายจริน   ดิสระ   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม 
 ๑.   นางสุชาดา   พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 2.   นายอภิเชษฐ  เจ๊ะอูมา   รองนายกเทศมนตรี 

3.   นายสมโภช   เจนพาณิชพงศ์  รองนายกเทศมนตรี 
4.   นายอาบูบากา  สมัยบารมี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.   นายอับดุลคานา  สมัยบารมี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 6.   นางยุคล   วิไลรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 7.   นายสมพร   ติ้นหนู   รองปลัดเทศบาล 

8.   นางสาวอารมณ ์  พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9.   นายสุนทร   เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
10. นายไพรัตน์   คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นายสหพงศ์   พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายอิสมะแอ  ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

 14. นางจินดา   อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
15. นางกิติมา   สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
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 16. นางศศิธร   มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 17. นายนพพล   ถ้ าเจริญ   ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายนพพล  ถ  าเจริญ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล/  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562 ตามประกาศของจังหวัดนราธิวาส เรียกประชุม  
เลขานุการฯ สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  บัดนี้ สมาชิกมาประชุม  ๑4  คน ครบองค์

ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณสมพร  จันทร์ชู  สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น  และขอเรียนเชิญคุณอนันต์  อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน  เรียนท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562  บัดนี้   สมาชิก

มาครบองค์ประชุมแล้ว   จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
 

     ระเบียบวาระท่ี    1   เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

                      เรื่องท่ี 1  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เรื่อง  แก้ไขแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 5   ด้วยเทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 4 ข้อ 21 แก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งสภาท้องถิ่นรับทราบด้วย 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปรับทราบ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 5 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน    ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางสุชาดา  พันธ์นรา  
นายกเทศมนตรี 

                      เรื่องที่ 2 ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เรื่อง ประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก ประจ าปี 2561  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศ 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ดังนี้ 

           การน าแผนไปปฏิบัติจากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี 2561 มีโครงการพัฒนาจ านวนทั้งสิ้น 
164 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

           - โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 
ของโครงการทั้งหมด 

           - โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็น   
ร้อยละ 9 ของโครงการทั้งหมด 

           - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7 
ของโครงการทั้งหมด 

           - โครงการที่ได้ยกเลิก  จ านวน 23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
โครงการทั้งหมด 

           รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณในปี 2561 มีรายการครุภัณฑ์จ านวนทั้งสิ้น 100 รายการ รายละเอียด
ดังนี้ 

          - ครุภัณฑ์ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 95รายการ คิดเป็นร้อยละ 95 ของ
จ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 

          - ครุภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ จ านวน 0 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
0 ของจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 

          - ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 1 ราย การ คิดเป็นร้อยละ 1 ของ
จ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 

          - ครุภัณฑ์ที่ได้ยกเลิก  จ านวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4 ของจ านวน
รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 

           ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น เป็นความก้าวหน้าผลของการด าเนินงาน
ของโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ์ที่ได้ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

           ผลรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลกในภาพรวม (สัดส่วนของประชาชนมีความพึงพอใจมาและพอใจต้องรวมกันได้
มากกว่าร้อย 50) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น ประชาชนมีความพึงพอใจมากและพอใจ
รวมกันแล้วอยู่ที่ระดับร้อยละ 94 สรุปได้ว่าเทศบาลสามารถด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
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ผลรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนเฉลี่ยรวมต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลจ าแนกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน        
อยู่ที่ระดับร้อยละ 73.66 สรุปได้ว่าเทศบาลสามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ฉะนั้น เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมือง  
สุไหงโก-ลก จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561    
นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

   

ระเบียบวาระที่  2    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน  2561 

เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นค าพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล   -ไม่มี- 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน  2561 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน) 
 

     สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย  โปรดยกมือครับ (ไม่มี )  
มติที่ประชุม   เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ  ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ 
อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน)          
ของส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

 
นางสุชาดา   พันธ์นรา   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบใน

การใช้ประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน) ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ  หลังล าดับที่ นธ.1776 
ขนาด กว้าง 22 เมตร ยาว 107 เมตร พ้ืนที่ใช้สอย 2,354 ตารางเมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 1 
ไร่ 2 งาน 88.50 ตารางวา ราคา ณ วันที่ได้มา 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2558 

     เหตุผล 
  1. การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวและศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นหน่วยรับผิดชอบในการบริหารจัดการอาคาร
ดังกล่าว  

/2.ค าสั่ง... 
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            2. ค าสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 4325/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการค้าชายแดนและอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ธนารักษ์พ้ืนที่นราธิวาส ร่วมบูรณาการท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการในภาพรวม
ของจังหวัดและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส เป็นประธานกรรมการ 

 3. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
การค้าชายแดนและอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระยานราศัย
สุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีข้อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในส่วนความรับผิดชอบของตนให้เสร็จเรียบร้อยภายใน
ห้วงเวลาที่ก าหนด ก่อนการเข้าหารือกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้ งในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการใน 2 ประเด็น 
ดังนี้ 

(1) การก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในอาคารศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และพ้ืนที่ใช้สิทธิเหนือพ้ืนดินในพ้ืนที่เช่าที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยให้ชัดเจน  

(2) จัดประชุมสภาเทศบาล เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์
อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน) ตามข้อ 9 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ก็
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการใช้ประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน) นางสุชาดา   พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 
นายอนันต์  อับดุลรอมาน  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

สมาชิกสภาเทศบาล   -ไม่มี- 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการใช้ประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน) ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน) 
  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์อาคาร
อเนกประสงค์ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่  4   ญัตติ  ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณ  เพ่ื อตั้ งจ่ าย เป็ นรายการใหม่  ของสถานธนานุบ าล   ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

 

นางสุชาดา   พันธ์นรา   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี        ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบใน

การโอน เงิน งบประมาณ  เพ่ื อตั้ งจ่ ายรายการใหม่  ประจ าปี งบประมาณ  2562           
สถานธนานุบาล 

                         รายการที่โอนลด 
                           แผนงานการพาณิชย์ 

งานสถานธนานุบาล 
       หมวดค่าสาธารณูปโภค 
       ประเภทค่าไฟฟ้า         จ านวนเงิน 40,000 บาท 

       รายการที่ตั งจ่ายรายการใหม่                                       
       แผนงานการพาณิชย์ 

     งานสถานธนานุบาล 
     หมวดครุภัณฑ์ 
      ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
   ติดตั้งสัญญาณป้องกันและระงับจากการโจรกรรม จ านวน 1 ระบบ รวมเป็นเงิน 40,000 บาท 

    เหตุผล 
           เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับทรัพย์สินรับจ าน าและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน และไม่ได้ตั้งรายการนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  

                      จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินละ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจของสภาท้องถิ่นนางสุชาดา   พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

สมาชิกสภาเทศบาล   -ไม่มี- 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี

เสนอมา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน) 
  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

     มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวาระนี้ไหมครับ 
ขอเชิญครับ  เชิญคุณมานะ  บุญรัตนพิศุทธิ์ ครับ 

 

นายมานะ  บุญรัตนพิศุทธิ์  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายมานะ  บุญรัตนพิศุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมได้รับค าร้องเรียนจากชาวบ้าน 

ชุมชนกูโบร์  ให้คณะผู้บริหารเทศบาล เข้าไปดูถนนซอยบ้านรอปาข้าวแกง ซึ่งถนนเส้นนี้
ช ารุด เป็นบ่อเป็นหลุม ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน ถ้าได้เป็นไปได้ ชาวบ้านอยากได้ถนนที่
เป็นคอนกรีต ขอบคุณครับ 

      

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ขอบคุณครับท่านสมาชิก  เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางสุชาดา   พันธ์นรา   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เรื่อง ถนนซอยรอปาข้าวแกง  ในส่วนของถนนเส้นนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปส ารวจแล้ว และได้

เข้าแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ 
 
นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  ครับ 
 
นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากจะทราบว่าท าไม ทาง

เทศบาลไม่สามารถเข้าไปพัฒนาดูแลชุมชนศรีอามานกับชุมชนศรีจายา ในเมื่อชุมชนทั้งสองนี้
อยู่ในเขตเทศบาลแล้ว ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ขอบคุณครับท่านสมาชิก  เชิญคุณอิสมะแอ  ยูนุห์  ผู้อ านวยการกอง 
ประธานสภาเทศบาล สวัสดิการสังคม ชี้แจงครับ 
 

นายอิสมะแอ  ยูนุห์   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ในส่วนของโครงการบ้านมั่นคง จะมีรูปแบบการด าเนินการ  2 รูปแบบ   
        รูปแบบที่  1 เป็นรูปแบบการด าเนินงานที่เป็นของประชาชนด าเนินการเองทั้งหมด 

 รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่ให้มีเครือข่ายมาร่วมด าเนินการด้วย   
 ส าหรับชุมชนศรีอามานจะอยู่ในรูปแบบเครือข่ายที่ร่วมภาคีกับเทศบาล และเม่ือชุมชนได้รับ 
 งบจัดสรรมาจาก พอช. แล้ว ชุมชนจะต้องโอนให้กับเทศบาลเพื่อร่วมท าโครงการต่างๆ ตาม 
 โครงการนั้นๆ ถ้าหากว่าทางชุมชนไม่สามารถโอนงบดังกล่าวได้ ทางเทศบาลก็ไม่สามารถเข้า 
 ไปพัฒนาร่วมกับชุมชนได้   ส่วนชุมชนศรีจายา จะอยู่ในรูปแบบที่ด าเนินการเองทั้งหมด โดย 
 ที่เทศบาลจะไม่มีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมได้ 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ขอบคุณครับ  คุณอิสมะแอ  ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านจะสอบถาม อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   เชิญท่านเลขานุการสมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายนพพล  ถ  าเจริญ   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ    ขออนุญาตแจ้งให้กับสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1  สมาชิกสภาเทศบาลที่จะสมัคร ส.ส.  สามารถยื่นใบลาออกถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
ด้วยตนเอง ที่จังหวัด หรือผ่านทางเทศบาลก็ได้ พร้อมระบุวันที่ลาออกให้เรียบร้อย และให้ 
ไปยื่นภาษีบุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี ก่อนวันสมัครด้วย 
เรื่องท่ี 2  ปลัดเทศบาล จะโอนย้ายไปด ารงต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

 
นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ขอบคุณครับ  ท่านเลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ขอเชิญครับ   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นางสุชาดา   พันธ์นรา   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 

กุมภาพันธ์  2562  และเชิญเที่ยวงานบางนราแฟร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 
กุมภาพันธ์ 2562  เชิญทุกท่านนะค่ะ 

       
นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาล เพ่ือนสมาชิก 
 สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความ

ร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ท าให้การประชุมครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ดี ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

  
เลิกประชุมเวลา  ๑1.3๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)         ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง 
 (นายอีรูวัณ  อารีฟินทร์  ) 
 

(ลงชื่อ)         ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 
 (นายนพพล      ถ้ าเจริญ) 
 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1      
ประจ าปี 2566  แล้ว  เมื่อวันที่   6  กุมภาพันธ์ 2562 

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

 
(ลงชื่อ)         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายเกษม   บุญทิพย์) 

 
 (ลงชื่อ)         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอมรัน      อุเซ็ง) 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2562   เมื่อวันที่  11  มนีาคม  2562 
 
 
  (ลงชื่อ)       ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
          (นายอนันต์  อับดุลรอมาน) 

     
 
 
 
 


