
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี   ๒๕62 
เมื่อวันที่  10 มิถุนายน   ๒๕62   เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
....................................................................................................................................................... ..................................... 
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม 
 ๑.   นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาล 
 2.   นายเกษม   บุญทิพย์   รองประธานสภาเทศบาล 

3.   นายไพศาล   เบ็ญจุฬามาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.   นายยาวาร ี   บินสอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.   นายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว   สมาชิกสภาเทศบาล 

 6.   นายเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7.   นายมานะ   บุญรัตนพิศุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.   นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9.   นายแวสดี   แวอูเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นายอมรัน   อุเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายเรวัต   อุมา   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม 
1.   นายจริน   ดิสระ   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
2.   นายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม 
 ๑.   นางสุชาดา   พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 2.   นายพีรวัส   เตชัสพัชรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี 

3.   นายสมโภช   เจนพาณิชพงศ์  รองนายกเทศมนตรี 
 4.   นายอภิเชษฐ  เจ๊ะอูมา   รองนายกเทศมนตรี 
 5.   นายอาบูบากา  สมัยบารมี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6.   นางยุคล   วิไลรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 7.   นายณรงค์   นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 
 8.   นายสมพร   ติ้นหนู   รองปลัดเทศบาล 

9.   นางสาวอารมณ ์  พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10. นายสุนทร   เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
11. นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
12. นายสหพงศ์   พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นายไพรัตน์   คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
14. นางจ านงจิตต์  บุญวัน   (แทน) ผู้อ านวยการกองคลัง 

 15. นายแวอูเซ็ง   สะรีเดะ   (แทน) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 16. นางกิติมา   สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 17. นางศศิธร   มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 18. นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62  

สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม  บุญทิพย์  รองประธานสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และล าดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
       เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62   

บัดนี้   สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
        ระเบียบวาระที่    1   เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

             เรื่องท่ี 1  แนะน าปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คนใหม่ ขอเชิญปลัดเทศบาลแนะน าตัวครับ 
 

นายณรงค์   นิคมรัตน์   ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
        เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตแนะน า
ตนเองนะครับ  นายณรงค์  นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ย้ายมาจากเทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา มาด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ยินดีที่จะ
ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกท่านครับ  
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
           เรื่องท่ี 2  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   เรื่อง  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 
6 พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและ
จังหวัดทราบ  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน า
แผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก 
จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศนี้ โดยมีผลบังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  22       
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

            เรื่องที่ 3 ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562  ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น    (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1      
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ฉะนั้น เพื่อให้การ
ดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4 พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นางสุชาดา  พันธ์นรา  
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

/เรื่องท่ี 4... 
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      เรื่องที่ 4  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบ
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ฉะนั้น เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ 
เทศบาลสุไหงโก-ลกจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 ประกาศ     
ณ วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

       เรื่องที่ 5  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

       (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ หมวด 
5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้ งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ฉะนั้น เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่  30  พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒  นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
        

       ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2562   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใด
จะขอแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นค าพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม  2562  โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 11 คน)  สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม  
       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562   

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2562 
 
       ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ส านักปลัดฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ
ญัตติครับ 

/นางสุชาดา... 
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นางสุชาดา  พันธ์นรา     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ ส านักปลัดเทศบาลดังนี้  
 

        ข้อความเดิม 
        งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

       ชั้นวางเอกสารไม้  ตั้งไว้ 2,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าชั้นวางเอกสารไม้ 5 ชั้น จ านวน 4 อัน (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
        ข้อความใหม่ 
        งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
        ชั้นวางเอกสารไม้  ตั้งไว้ 2,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าชั้นวางเอกสารไม้ 4 ชั้น จ านวน 4 อัน (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

       เหตุผล 
       เนื่องจากระบุรายละเอียดไม่ถูกต้องในการตั้งงบประมาณ ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ3)พ.ศ.2543หมวด 4 ข้อ 29 
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
    

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 

 

       ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 11  คน) 
        สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
มติที่ประชุม 

       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 ตามที่เสนอมา 

 
       ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ
ญัตติครับ 

 

นางสุชาดา  พันธ์นรา     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้  

/รายการ... 
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  รายการที่โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  จ านวนเงิน  251,000  บาท 
  รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  หมวด ครุภัณฑ์ 
  1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวนเงิน  104,600  บาท  5 รายการ ดังนี้ 
      1.1 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 3 เครื่องๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
      1.2 เก้าอ้ีหนังมีพนักพิงสูงสวิงล็อคโยกปรับนั่งได้และมีล้อหมุนรอบทิศทาง จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน 
9,800  บาท 
      1.3 เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียูพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  41,500  บาท 
      1.4 เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)  ขนาด 18,000 บีทียู       
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 34,800 บาท 
      1.5 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 14,000 บาท 
  2. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงิน 146,400 บาท  ดังนี้ 
      2.1 ชุดควบคุมไมค์ประชุมและแหล่งจ่ายไฟส าหรับชุดประชุม เป็นเงิน 146,400 บาท   
ประกอบด้วย 
       - ชุดควบคุมไมค์ประชุมและแหล่งจ่ายไฟส าหรับชุดประชุม จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท 
       - ไมค์ประชุมชุดประธาน จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5,500 บาท 
       - ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 23 ชุดๆ ละ 5,300 บาท 
       - อุปกรณ์เสริมและสายไฟพร้อมค่าแรงติดตั้ง  6,000  บาท 

 เหตุผล 
 เพ่ือทดแทนของเก่าที่ช ารุดจากการใช้งานมานานและซื้อใหม่เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ  จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27   การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 
       ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 11 คน) 
        สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
มติที่ประชุม 

       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามที่เสนอมา 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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       ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562  กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  2562  ดังนี้ 
  รายการที่โอนลด 
  งานไฟฟ้าถนน 
  งบลงทุน 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 733,000 
บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) 

ตั้งรายการใหม่ 
งานไฟฟ้าถนน 

  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 
  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

          1. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 1.40×2.00 เมตร พร้อมติดตั้ง ตามแบบที่ก าหนด จ านวน  1 ซุ้ม
เป็นเงิน 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

          2. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 1.90×3.10 เมตร พร้อมติดตั้ง ตามแบบที่ก าหนด จ านวน 5 ซุ้ม  
ซุ้มละ 99,000 บาท  เป็นเงิน  495,000  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

          3. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 2.10×3.10 เมตร +1.90×3.10 เมตร พร้อมติดตั้ง  ตามแบบที่
ก าหนด  จ านวน 1 ซุ้ม  เป็นเงิน  199,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
          เหตุผล 
  เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562     
จ านวน 7 ซุ้ม โดยติดตั้งภายในอาคารส านักงาน ,หน้าส านักงานเทศบาล,เกาะกลางหน้าด่าน, เกาะกลางนกสันติภาพ
,หน้าสถานีขนส่ง,แยกมัสยิดปากี และสวนหน้าโรงพยาบาล  ซึ่งก าหนดอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)    
ของเทศบาลฯ  จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2 
และ 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมือง        
สุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 
       ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 11 คน) 
        สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม 
       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2562 ตามที่เสนอมา 
 
       ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562  กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  2562  ดังนี้ 
       รายการที่โอนลด 
       งานไฟฟ้าถนน 
       งบลงทุน 
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 
259,701.62 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทหกสิบสองสตางค์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
(กองช่าง) 
        ตั้งรายการใหม่ 
       งานไฟฟ้าถนน 
       งบเงินอุดหนุน            
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน  259,701.62   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าด าเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ   
(บ่อดิน) เป็นเงิน  161,232.82 บาท   และถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 21 เป็นเงิน 98,468.80 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
       เหตุผล 
       เพ่ือขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ (บ่อดิน)และถนนประชา
วิวัฒน์ ซอย 21 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนในการสัญจรไปมาในเวลาค่ าคืนและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  ซึ่งก าหนดอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลฯ  จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2 และ 3 ) พ.ศ 2543  หมวด  4  ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 
       ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 11 คน) 
        สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม 

      เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามที่เสนอมา 

 

      ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562  กองคลัง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  2562  ดังนี้ 
       รายการที่โอนลด 

กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล   จ านวนเงิน   17,000   บาท 

      รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
       กองคลัง 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       หมวดค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวนเงิน  17,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
        - ค่าเก้าอ้ีท างานมีพนักพิง    จ านวน  5  ตัว เป็นจ านวน  12,500  บาท 
        - ค่าโต๊ะท างาน   จ านวน  1 ตัว  เป็นจ านวนเงิน  4,500  บาท 
        จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นนางสุชาดา  พันธ์นรา  
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 
       ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 11 คน) 
        สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
มติที่ประชุม 

       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามที่เสนอมา 

/ระเบียบวาระท่ี 8... 
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      ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562  สถานธนานุบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ
ญัตติครับ 
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนไปตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  2562  ดังนี้ 
       รายการที่โอนลด 

แผนงานการพาณิชย์   
งานสถานธนานุบาล 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า  จ านวนเงิน  9,000  บาท 

      รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
       แผนงานการลงทุน 
       งานสถานธนานุบาล 
       หมวดค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ 

     เพ่ือจัดหาเครื่องส ารองไฟทดแทนของเดิมที่เกิดช ารุด และเสื่อมสภาพลงไม่สามารถใช้งานได้ 
จ านวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 
  

                   เหตุผล    เพ่ือจัดหาเครื่องส ารองไฟทดแทนของเดิมที่เกิดช ารุด และเสื่อมสภาพลงไม่สามารถใช้งานได้ 
และไม่ได้ตั้งรายการนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

        จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  
นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 
       ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 11 คน) 
        สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

มติที่ประชุม 
       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2562 ตามที่เสนอมา 
 

                 ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงิน
สะสม ของกองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

/นางสุชาดา... 



-10- 
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)       
พ.ศ. 2561  ข้อ 89 ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล  จ านวน  5,325,000   บาท ( ห้าล้านสามแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)   เพ่ือด าเนินการ        

                       - โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ า ถนนเจริญเขต ซอย 11/3 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร รางน้ ากว้าง
ภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล  เป็นเงิน  550,000  บาท        
(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
       - โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า ถนนเจริญเขต ซอย 11 รางน้ ากว้างภายใน 0.50 เมตร 
ยาวรวม 480.00 เมตร (2 ข้าง)  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล  เป็นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
       - โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า ถนนเจริญเขต ซอย 19 รางน้ ากว้างภายใน 0.40 เมตร 
ยาวรวม 225.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     
       - โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซอย 13/4 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 405,000 (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน) 
       - โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนเจริญเขต ซอย 11 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.10 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 325.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,982.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 1,645,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)                   
       เหตุผล 
               เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรไปมาไม่สะดวก ผิวจราจรช ารุดเสื่อมสภาพ      
บางสายมีสภาพเป็นดินลูกรัง และยังไม่มีคูระบายน้ า ท าให้น้ าท่วมขัง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และรองรับการขยายตัวของบ้านเมือง เทศบาลเมือง          
สุไหงโก-ลก ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคม ตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลและอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูงจึงไม่
สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายได้ และหากรอใช้งบประมาณประจ าปีมาแก้ไขปัญหานี้จะท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เพราะอาจได้รับอันตรายจากการใช้ถนนเหล่านี้ เป็นเส้นทางคมนาคม ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลมาด าเนินการตามโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม  จ านวน 5,325,000 บาท ( ห้าล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ต่อไป นางสุชาดา  พันธ์นรา  
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ (ไม่มีนะครับ) 
       ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 11 คน) 
        สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
มติที่ประชุม 

       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่เสนอมา 
/ระเบียบวาระท่ี 10 ... 



11- 
 

      ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ 
      มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  (ไม่มีนะครับ) ถ้าไม่มี บัดนี้เรา

ก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้ว ผมขอปิดการประชุม 

     เลิกประชุมเวลา  11.4๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง 
 (นายอีรูวัณ  อารีฟินทร์  ) 
 

(ลงชื่อ)            รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร) 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  
แล้ว  เมื่อวันที่  20 มิถุนายน   2562 

 
 

(ลงชื่อ)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายยาวารี    บินสอเลาะ) 
 

 
(ลงชื่อ)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายเกษม   บุญทิพย์)  
 
 

 (ลงชื่อ)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายอมรัน      อุเซ็ง) 

 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562    เมื่อวันที่   13    สิงหาคม  2562 
 
 
  (ลงชื่อ)    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
           (นายอนันต์  อับดุลรอมาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


