
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี   ๒๕62 
เมื่อวันที่  13  สิงหาคม   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 
13.   นายจริน   ดิสระ   สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล  สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม 
 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.  นายณรงค ์   นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 
 8. นางสาวอารมณ์  พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

9. นายสุนทร   เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
10. นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
11. นายสหพงศ์   พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายไพรัตน์   คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
13. นางจินดา   อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 14. นายอิสมะแอ  ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 15. นางกิติมา   สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 16. นางวาสนา   น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 17. นางศศิธร   มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 18. นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร  รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
(เลขานุการสภาฯ)   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  ๒๕62  สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 

แล้วขอเรียนเชิญคุณเกษม  บุญทิพย์  รองประธานสภาเทศบาลได้จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และล าดับ
ต่อไปขอเรียนเชิญคุณอนันต์  อับดุลรอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติ
หน้าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕62   บัดนี้   สมาชิกมาครบองค์ประชุม

แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน    ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ)  - ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 3 ข้อ17 การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ    ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

   

หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว 
และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

/ฉะนั้น... 
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ฉะนั้น เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่   14  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒      
นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2562 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน    ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
(ประธานสภาฯ) สุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 

2562 ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบครับ ซึ่งรายงานการประชุมไดจ้ัดส่ง
ให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะครับ รายงานการประชุม
ทั้งหมด  11 หน้า มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้ ขอให้ยกมือครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดไม่
รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ ขอให้ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม รบัรอง 12 เสียง  ไม่รับรองไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562  

 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 

การเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ได้เสนอมาถูกต้องตามระเบียบฯ นะครับ คือท่าน
นายกเทศมนตรีได้ท าหนังสือส่งให้ผมเพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมสภา และผมก็
ได้อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ วันนี้
เป็นวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ ครับ 

 

นางสุชาดา  พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี) ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและ
เหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรด
เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกพิจารณาต่อไป นางสุชาดา 
พันธ์นรา นายกเทศมนตรี 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

/หลักการ... 
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หลักการ 
 

ด้าน ยอดรวม (บาท) 
ก.งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 441,748,610 
ด้านบริหารงานทั่วไป 53,992,850 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 43,774,850 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,218,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 314,847,160 
   แผนงานการศึกษา 218,087,470 
   แผนงานสาธารณสุข 13,354,250 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,594,100 
   แผนงานเคหะและชุมชน 67,062,740 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,891,600 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ 

6,857,000 

ด้านการเศรษฐกิจ 6,147,300 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,767,500 
   แผนงานการพาณิชย์ 3,379,800 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 66,761,300 
   แผนงานงบกลาง 66,761,300 
ข. งบประมาณงบเฉพาะการ 40,897,800 
   แผนงานงบกลาง 5,837,410 
   แผนงานการพาณิชย์ 35,060,390 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 482,646,410 
 

เหตุผล 
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก และนโยบายของ
นายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี เนื่องจากระเบียบวาระท่ี 3  เป็น 
(ประธานสภาฯ) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นเทศบัญญัติที่ เกี่ยวกับ

งบประมาณ ที่ประชุมต้องพิจารณาเป็นสามวาระ วาระที่ 1 รับหลักการ 
วาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติ ฉะนั้น มี
สมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายในญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้บ้าง ขอเชิญครับ 

 เชิญคุณเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว ครับ 
/นายเจ๊ะอาแซ... 
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นายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายเจ๊ะอาแซ   เจ๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับผมขอ

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของปีที่แล้ว  
ต่างกันจ านวนเงิน  28,371,010 บาท ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น
สูงมาก และ ผมอยากทราบว่างบประมาณเฉพาะการคืออะไร  ท าไมต้องตั้ง
งบประมาณสูงถึง 40,897,800 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ที่ตั้งงบประมาณแค ่
1,594 ,100 บาท ถือว่าน้อยมาก ผมอยากจะฝากท่านประธานสภา
เทศบาล ผ่านฝ่ายบริหารเทศบาล ให้มีการใช้งบประมาณอย่างพอเพียง 
ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า กับเศรษฐกิจในปัจจุบัน ขอบคุณ
ครับ 

 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี) ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2563  ตามที่สมาชิกได้สอบถามมาว่า มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี ซึ่งทางผู้บริหารก็ยอมรับว่างบประมาณ
มีการเพิม่ขึ้นทุกปี เนื่องจากได้มีนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ 
เด็กแรกเกิด และคนพิการ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล จะบรรจุอยู่ใน
แผนงานงบประมาณของท้องถิ่น นอกจากนี้จะมีส่วนในการเพ่ิมของ
เงินเดือนข้าราชการ ประกอบกับตอนนี้ทางกรมฯ ได้ เปิดสอบบรรจุ
ข้าราชการในหลายต าแหน่ง ซึ่งเทศบาลสามารถใช้บัญชีขอต าแหน่งในส่วน
ที่เทศบาลยังขาดแคลนในต าแหน่งนั้นๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้ 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้อีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ) ท่านใดจะอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดให้ความเห็น

ชอบรับหลักการแห่ งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้ยกมือครับ 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

 

ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผมขอหารือกับสมาชิกสภา
เทศบาลนะครับ ตามระเบียบข้อบั งคับการประชุมก าหนดจ านวน
คณะกรรมการไว้ว่าไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน และให้สมาชิกเสนอผู้
สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการทีละท่าน โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
หากมีผู้รับการเสนอรายชื่อไม่เกินจ านวนคณะกรรมการที่ก าหนด ก็ให้ถือว่า 

/ผู้ได้รับ... 
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับเลือกเป็นกรรมการ หากมีผู้เสนอชื่อเกินจ านวนที่
ก าหนด ก็ให้มีการลงคะแนนเลือกกันต่อไป อันดับแรก ขอเชิญเสนอจ านวน
คณะกรรมการครับ เชิญคุณธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์ ครับ 

 
นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มี

คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5 คน ครับ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ 
(ประธานสภาฯ)    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีกไหม 
     ครับ ไม่มีนะครับ  
 

มติที่ประชุม เป็นอันว่า สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน  5  คน นะครับ   
 

อันดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 ท่าน โดยสมาชิกเสนอรายชื่อทีละ       
1 ท่าน และขอผู้รับรอง 2 คน โดยจะเลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนที่ 
2 ,3 ไปตามล าดับจนกว่าจะครบ 5 คน นะครับ  ขอเชิญสมาชิกเสนอ
รายชื่อครับ เชิญคุณธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์ ครับ 

 

นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)    กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ     

นายกิตติศักดิ์   กังวานโยธากุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ครับ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ 
(ประธานสภาฯ)          ใครจะเสนอคนอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 1 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ไม่มี 

นะครับ 
 

มติที่ประชุม   เป็นอันว่านายกิตติศักดิ์   กังวานโยธากุล ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 1 ครับ 
 

ต่อไปขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการคนที่ 2 เชิญเสนอได้เลยครับ เชิญคุณธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์
ครับ 

 

นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)    กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ     

นายเจ๊ะดอหะ   เจ๊ะซอ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ 
(ประธานสภาฯ)          ใครจะเสนอคนอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 2 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ไม่มี 

นะครับ 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เป็นอันว่านายเจ๊ะดอหะ   เจ๊ะซอ  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับ 
 

ต่อไปขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการคนที่ 3 เชิญเสนอได้เลยครับ เชิญคุณธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์
ครับ 
 

นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)    กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ     

นายอมรัน   อุเซ็ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ 
(ประธานสภาฯ)          ใครจะเสนอคนอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 3 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ไม่มี 

นะครับ 
 

มติที่ประชุม   เป็นอันว่านายอมรัน   อุเซ็ง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนที่ 3 ครับ 
 

ต่อไปขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการคนที่ 4 เชิญเสนอได้เลยครับ เชิญคุณธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์
ครับ 

 

นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)    กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ     

นายเรวัต   อุมา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4  ครับ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ 
(ประธานสภาฯ)          ใครจะเสนอคนอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 4 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ไม่มีนะ

ครับ 
 

มติที่ประชุม     เป็นอันว่านายเรวัต   อุมา ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
คนที่ 4 ครับ 
 

ต่อไปขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการคนที่ 5 เชิญเสนอได้เลยครับ เชิญคุณธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์
ครับ 
 

นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)    กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ     

นายยาวารี   บินสอเลาะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ครับ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ 
(ประธานสภาฯ)          ใครจะเสนอคนอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 5 อีกบ้างครับ ขอเชิญครับ ไม่มี 

นะครับ 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม      เป็นอันว่านายยาวารี  บินสอเลาะ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ คนที่ 5 ครับ 
 

เป็นอันว่า ทั้ง 5 คน ที่เสนอมานี้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  ครบตาม
จ านวน 5 คน แล้วนะครับ 
 

การเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ ก็
เป็นหน้าที่ของท่านเลขานุการสภาเทศบาล ที่จะต้องนัดคณะกรรมการ ทั้ง 
5 คน มาประชุม เพ่ือคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 ต่อไปนะครับ 

 

มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

   1. นายกิตติศักดิ ์  กังวานโยธากุล 
   2. นายเจ๊ะดอหะ   เจ๊ะซอ 
   3. นายอมรัน  อุเซ็ง 
   4. นายเรวัต   อุมา 
   5. นายยาวารี  บินสอเลาะ 
 

ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอให้ท่านสมาชิกเสนอระยะเวลาใน
การรับค าแปรญัตติและระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญสมาชิกเสนอ
ครับ  เชิญคุณ ธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์ ครับ 

 

นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอระยะเวลา

รับค าแปรญัตติ 3 วัน คือในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม  2562 เวลา      
08.30 - 16.30 น. โดยให้ก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติในวันดังกล่าว  
ที่งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล  ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ 
(ประธานสภาฯ)  
มติที่ประชุม   เป็นอันว่า ระยะเวลารับค าแปรญัตติ 3 วัน คือในวันที่      14 - 16  

สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และก าหนดสถานที่รับค า
แปรญัตติในวันดังกล่าว ที่งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล  ตามท่ีสมาชิก
สภาเทศบาล เสนอนะครับ 

 

หลังจากนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติก็จะแจ้งให้
ผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทราบ เพ่ือชี้แจงข้อมูลต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหาร
ท่านใดจะแปรญัตติขอให้ท าหนังสือยื่นต่อกรรมการแปรญัตติตามวันเวลา
และสถานที่ท่ีก าหนด นะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากแปรญัตติ ผมขอนัด 

/ประชุม... 
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ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในภายหลังนะครับเมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้แปรญัตติเรียบร้อยแล้วและส่งร่างเทศบัญญัติ
กลับคืนมายังสภาเทศบาลแล้วโดยจะท าหนังสือนัดหมายสมาชิกล่วงหน้า 
เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตามระเบียบต่อไป 

และตามระเบียบข้อบังคับการประชุมก าหนดให้เลขานุการสภา ท า
หน้าที่เป็นเลขานุการชั่วคราวคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือท าการนัด
ประชุมและด าเนินการเลือกประธาน และเลขานุการของคณะกรรมการ ขอ
เชิญเลขานุการสภาครับ 

 

นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร    เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
(เลขานุการสภาฯ) ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการนัดประชุม

คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้ง ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาเป็นผู้
นัดประชุม ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว ดิฉันจึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ 
ในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต่อไป ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

          
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
(ประธานสภาฯ) ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี) ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้

ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป
ส านักปลัดเทศบาลดังนี้  

 

     ข้อความเดิม 
     งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     พัดลมโคจรติดเพดาน ตั้งไว้ 4,500  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 3 เครื่องๆละ 
1,500 บาท เป็นเงิน  4,500  บาท (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

     ข้อความใหม่ 
     งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     พัดลมโคจรติดเพดาน ตั้งไว้ 4,500  บาท 

/เพื่อจ่าย... 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 2 เครื่องๆละ 
2,250 บาท รวมค่าบริการติดตั้ง เป็นเงิน 4,500  บาท (ราคาท้องตลาด) 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

    เหตุผล 
เนื่องจากราคาที่ตั้งไว้ สอบราคาจากทางอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่รวมค่าติดตั้ง 
ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543หมวด 4 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไปนางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรี 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 
(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ สมาชิก
ท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  12  เสียง   ไม่อนุมัติไม่มี   งดออกเสียง  1  เสียง 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

 
ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน

งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
(ประธานสภาฯ) ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้          
ญัตติที่ 1 ของส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี) ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้

ความเห็นชอบ ในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้  

     รายการที่โอนลด 
     แผนงานการศึกษา 
     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า 
     ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
     - เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  จ านวนเงิน  3,000,000  บาท 
     - เงนิเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก จ านวนเงิน     200,000  บาท 

/ประเภท... 
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     ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
     - เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงิน  1,300,000  บาท 
     ประเภทเงินวิทยฐานะ 
     - เงินวิทยฐานะพนักงานครูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  จ านวนเงิน  66,930   บาท 
     ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต าแหน่งครูสอนพุทธศาสนาอิสลาม
ศึกษา) จ านวนเงิน   500,000  บาท  

     ประเภทเงินอ่ืนๆ 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดนสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                         เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคบั จ านวนเงนิ  1,000,000  บาท 
 

     รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     หมวด ครุภัณฑ์ 
     1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงานจ านวนเงิน  7,000 บาท ประกอบด้วย 

- พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (รวมค่าบริการติดตั้ง) จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 2,000 บาท ทดแทนที่ช ารุดห้องถ่ายเอกสาร (ราคาท้องตลาด) เนื่องจาก
ไม่ได้ก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

        - พัดลมติดพนัง ขนาด 16 นิ้ว (รวมค่าบริการติดตั้ง) จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 2,000บาท  ติดตั้งบริเวณห้องควบคุมและบันทึกเสียงการประชุม ชั้น 3  

(ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เก้าอ้ีบาร์สูงมีพนักพงิหมุนได้ จ านวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาทเป็นเงิน 3,000  บาท 
ใช้ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว (ราคาท้องตลาด)เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

     2.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 4,200 บาท ประกอบด้วย 
- เครื่องท าน้ าเย็น ขนาด 1 ก๊อก แบบขวดคว่ า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
4,200 บาท ใช้ส าหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

        3. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเป็นเงิน  5,230  บาท ประกอบด้วย 
- ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อส าหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประกอบด้วยเครื่องส่งเครื่องรับและไมค์หนีบปกจ านวน 1 ชุดเป็นเงิน 
2,650 บาท (ราคาท้องตลาด )เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์
- ชุดไมโครโฟนพร้อมล าโพงพกพาประกอบด้วยไมโครโฟนคาดศรีษะและล าโพง
ขนาดเล็ก จ านวน 1 ชุดเป็นเงิน  2,580 บาท ใช้ส าหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  
(ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

     4. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นเงิน 40,500 บาท ประกอบด้วย 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 30,000 บาท ใช้ส าหรับปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
(ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) 

/-เครื่องพิมพ์... 
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- เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(InkTank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท (ราคา
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)  

     - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 2,500 บาท(ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)  
5.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน 5,920,000   บาท 
- รถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า 2,700 ซีซีจ านวน 2 คันๆละ1,600,000 บาท (ราคาท้องตลาด)
เป็นเงิน 3,200,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือจากมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
แผนงานการักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  
- รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

พร้อมกระเช้าขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จ านวน 1 คันเป็นเงิน 
2,600,000  บาท ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ราคา
ท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
- เครื่องยนต์เรือ 15 แรงม้า 2 จังหวะ จ านวน 1  เครื่อง  เป็นเงิน 
120,000 บาท ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
(ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

     6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
- เลื่อยยนต์ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 3 แรงม้า 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท  
ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ราคาท้องตลาด)เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

    เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลได้รับมอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่ยังขาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริการนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และซื้อ
ครุภัณฑ์ทดแทนของเก่าที่ช ารุดจากการใช้งานมานานหลายปีส าหรับงาน
บริหารงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
และรายการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 6 ทุกรายการ 

จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณา
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27   
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 

/อ านาจ... 
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อ านาจของสภาท้องถิ่น  นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมือง         
สุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
(ประธานสภาฯ)    เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)    กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมอยากจะทราบว่าพอจะมีรายละเอียด
เกี่ยวกับสเปคหรือยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
ราคาคันละ 1,600,000 บาท  ให้สมาชิกได้ดูไหมครับ 

 
นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี) ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู 

ขับเคลื่อน 2 ล้อ ราคาคันละ 1,600,000 บาท ทางเทศบาลได้ก าหนด
ราคาตามมาตรฐานของบริษัทรถยนต์ทั่วๆ ไป อยู่แล้ว และเหตุผลที่ตั้งซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เพ่ือทดแทนคันเดิมที่ใช้อยู่ ซึ่งมีสภาพเสื่อมตามอายุ
การใช้งาน ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม เป็นรถยนต์  ยี่ห้อ mitsubishi g-wagon    
อายุการใช้งานประมาณ 14 ปี ซื้อมาในราคา 1,108,000 บาท  

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือ 
(ประธานสภาฯ) จะอภิปรายอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิก

ท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือ
ครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  12  เสียง   ไม่อนุมัติไม่มี   งดออกเสียง  1  เสียง 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

 

             ต่อไป ญัตติที่ 2  ของส านักการศึกษา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
     ครับ 

 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี)   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62   

 

     โอนลด 
      แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดเงินเดือน 
      ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จ านวน        450,000   บาท 

/โอน... 
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       โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน        450,000  บาท 
         โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียนประถม  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียนประถม  จ านวน  300  ชุด  ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล  3  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส านักการศึกษา)    

      เหตุผล 
เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดและจัดหาให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น  
ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ. 2562  ไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และรายการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  6  หน้า  24  ล าดับที่  25  จึงขอ 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕4๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒ และ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
หมวด  ๔  ข้อ  ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

      นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 
(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการ

โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยก
มือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  12  เสียง   ไม่อนุมัติไม่มี   งดออกเสียง  1  เสียง 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

 

ต่อไป ญัตติที่ 3  ของส านักการศึกษา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
ครับ 

 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี)   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62   
โอนลด 

      แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดเงินเดือน 

/ประเภท... 
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      ประเภทเงินเดือนพนักงาน    จ านวน      493,300  บาท 
       โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 
           โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จ านวน  56,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับ
ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า  1920x1080  พิกเซล  ขนาดจอไม่
น้อยกว่า  40  นิ้ ว  จ านวน  4  เครื่อง  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  1     
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักการศึกษา)  

       ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     
            พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว       จ านวน     25,000   บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว  มีสวิตช์แบบสายดึง  
จ านวน  10  ตัว  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  2  (ราคาท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ (ส านักการศึกษา)   

      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                   
            โต๊ะพับ                                   จ านวน      32,400  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับ  ขนาด  45x180x75  ซม.  จ านวน  24  ตัว  
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  3  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักการศึกษา) 

      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   
            เตาแก๊ส                                  จ านวน      9,900   บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเตาแก๊ส  จ านวน  1  เตา  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  2  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักการศึกษา)   

      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   
            รถตัดหญ้า  4  ล้อเข็นอัตโนมัติ            จ านวน      30,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถตัดหญ้า  4  ล้อเข็นอัตโนมัติ  ขนาดใบมีด  21  นิ้ว  
เครื่องยนต์เบนซิน  จ านวน  1  เครื่อง  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  4  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ (ส านักการศึกษา) 

      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
               เครื่องฉายภาพ  3  มิติ                       จ านวน      40,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องฉายภาพ  3  มิติ  จ านวน  2  เครื่อง  ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล  4  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านักการศึกษา) 

      แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

                                        /โครงการ... 



-16- 

 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน     
 จ านวน  300,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน   ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล  1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักการศึกษา) 

      เหตุผล 
เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดและจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ  ซึ่งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562  ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้  และรายการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕4๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒ และ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึง
เรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป นางสุชาดา  พันธ์นรา   นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ  
(ประธานสภาฯ)    เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา  ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)    กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  

ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอทราบข้อแตกต่างรายละเอียดขนาด
ของพัดลมขนาด 16 นิ้ว ติดผนัง  ราคา 2,000 บาท  จ านวน 1 เครื่อง  
ติดตั้งบริเวณห้องควบคุมและบันทึกเสียงห้องประชุม กับ พัดลมขนาด 16 
นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โรงเรียนเทศบาล 2  อยาก
ทราบว่าท าไมราคาไม่เหมือนกัน ทั้งๆ ที่ขนาดก็เท่ากัน ขอบคุณครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี) ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดซื้อพัดลมขนาด 16 นิ้ว  ติดผนัง 

ราคา 2,000 บาท  ติดตั้งแทนของเดิมที่ช ารุดแล้ว ซึ่งมีการเดินสายพร้อม
ติดตั้งทันท ีส่วนพัดลมขนาด 16 นิ้ว ติดผนัง ราคา 2,500 บาท ติดต้ัง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างเสร็จ
ใหม่ยังไม่มีการเดินสายไฟ ท าให้ราคาพร้อมติดตั้งแตกต่างกัน 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือ 
(ประธานสภาฯ) จะอภิปรายอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิก

ท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือ
ครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

/มติ... 
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มติที่ประชุม    อนุมัติ  12  เสียง   ไม่อนุมัติไม่มี   งดออกเสียง  1  เสียง 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

 

ต่อไป ญัตติที่ 4  ของส านักการศึกษา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
ครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี)   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62   
โอนลด 

      แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดเงินเดือน 
     ประเภทเงินเดือนพนักงาน    จ านวน        57,600  บาท 
       โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                 
          ชุดรับแขก                จ านวน        57,600  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดรับแขก  ประกอบด้วย  เก้าอ้ีประธาน จ านวน 1 ตัว, 
เก้าอ้ี จ านวน 4 ตัว และโต๊ะ จ านวน 4 ตัว   ส าหรับส านักการศึกษา    
(ราคาท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักการศึกษา)  

       เหตุผล 
เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดและจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ  ซึ่งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562  ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้  และรายการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕4๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒ และ ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึง
เรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป  นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 
(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความเห็นชอบในการ

โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยก
มือครับ ไม่มีนะครับ 

/มติ... 
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มติที่ประชุม    อนุมัติ  12  เสียง   ไม่อนุมัติไม่มี   งดออกเสียง  1  เสียง 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืน ๆ   
 
นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ หรือ 
(ประธานสภาฯ)    จะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ในวาระอ่ืนๆ  ขอเชิญครับ  

เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา  ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)    กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  

เรื่องคอกหมู ชาวบ้านฝากถามว่าเทศบาลได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว ในเรื่อง 
การจัดการกับผู้ประกอบการเลี้ยงหมู เนื่องจากชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนในเรื่องกลิ่น และอีก 1 เรื่องที่ชาวบ้านขอมา เรื่องกล้องวงจรปิด 
ชาวบ้านอยากได้กล้องวงจรปิดติดบริเวณสี่แยกมัสยิดชุมชนคอกไก่ 
เนื่องจากช่วงนี้โจรขโมยเยอะมาก ขอบคุณครับ 

 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี) ขออนุญาตตอบข้อร้องเรียนตามท่ีสมาชิกได้กล่าวมา ในเรื่องคอกหมู ทาง

เทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับการด าเนินการกับผู้ประกอบการเลี้ยงหมู 
 ทางกองได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการมาโดยตลอด ส่วนเรื่องกล้องวงจร

ปิดเมื่อก่อนทางเทศบาลจะเข้าด าเนินการในเรื่องนี้ แต่ตอนนี้เรื่องกล้อง
วงจรปิดทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้ฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ดูแลในเรื่อง
นี้เป็นหลัก และจะรับผิดชอบในเขตเทศบาลและอ าเภอสุไหงโก-ลก ทั้งหมด 

 
นายอนันต์  อับดุลรอมาน    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ หรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ในวาระอ่ืนๆ   
(ประธานสภาฯ)    ขอเชิญครับ เชิญคุณกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล ครับ 
 

นายกิตติศักดิ์  กังวานโยธกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)    กระผมนายกิตติศักดิ์   กังวานโยธากุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

มีเรื่องจะน าเสนอท่านนายกเทศมนตรีทราบ ดังนี้ 
- ถนนทางลงไปท่าก่อไผ่เลยโรงแรมปาร์คสันตอนนี้มีสภาพเป็นหลุมท าให้  
การขับขี่ในเวลากลางคืนจะไม่ได้รับความปลอดภัย 
- ไฟฟ้าบริเวณสี่แยกไฟแดงบือเร็งทางไปชุมชนอริศรา ไฟฟ้าจะดับตลอด
ทาง 
- ถนนบริเวณถนนวิถีอุทกซอยโรงเรียนเทศบาล ทางลงไปท่าโต๊ะแว ถนนมี
สภาพขรุขระเป็นหลุมมานานมากแล้ว  ฝากท่านนายกเทศมนตรีเข้าแผน
ด้วยนะคับ 

 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี) ขออนุญาตตอบข้อร้องเรียนตามท่ีสมาชิกได้กล่าวมา ขณะนี้ทางเทศบาลได้ 

/ประสาน... 
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ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในเรื่องการแก้ปัญหาน้ าขังบริเวณสี่
แยกโรงแรมเก็นติ้ง และเมื่อเดินการในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็สามารถเข้าไป
ด าเนินการในส่วนถนนบริเวณทางไปท่าก่อไผ่ได้ในบางส่วน ส่วนไฟฟ้าดับ
บริเวณถนนทางไปชุมชนอริศรา เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท 
ในส่วนของถนนวิถีอุทกทางลงไปท่าโต๊ะเว ทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจใน
เรื่องนี้ และได้เข้าไปพูดคุยกับประธานชุมชนแล้ว ซึ่งจะบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน    ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ หรือ 
(ประธานสภาฯ)    จะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ในวาระอ่ืนๆ  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

            ถ้าไม่มีบัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้วผม 
    ขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  11.4๐  น. 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง 
 (นายอีรูวัณ  อารีฟินทร์  ) 
 

(ลงชื่อ)     รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร) 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่  3  ประจ าปี 2562  แล้วเมื่อ        
วันที่  19   สิงหาคม   2562 

 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายยาวารี    บินสอเลาะ) 
 

 
(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายเกษม   บุญทิพย์) 
 
 

 (ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายอมรัน      อุเซ็ง) 

 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562   เมื่อวันที่  27   สิงหาคม   2562 
 
 
  (ลงชื่อ)    ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
           (นายอนันต์  อับดุลรอมาน) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


