
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี   ๒๕62 
เมื่อวันที่  23  กันยายน  ๒๕62  เวลา  10.00 น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
....................................................................................................................................................... ..................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑.   นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาล 

2.   นายเกษม   บุญทิพย์   รองประธานสภาเทศบาล 
 3.   นายไพศาล   เบ็ญจุฬามาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

4.   นายอมรัน   อุเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5.   นายเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ   สมาชิกสภาเทศบาล 

6.   นายยาวาร ี   บินสอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.   นายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.   นายแวสดี   แวอูเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.   นายจริน   ดิสระ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0. นายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว   สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นายเรวัต   อุมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  

 13 .นายมานะ   บุญรัตนพิศุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

14. นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

15. นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   นางสุชาดา   พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

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

10. นางสาวอารมณ์  พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11. นายสุนทร   เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
12. นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

 13. นายไพรัตน์   คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 14. นายอิสมะแอ  ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 15. นางสาวนันทิยา  ถ้ าเจริญ   (แทน) ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 16. นางจินดา   อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 /17.นางกิติมา... 
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17. นางกิติมา   สมบัติยานุชิต  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 18. นางวาสนา   น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 19. นางศศิธร   มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕62   สมาชิกมาประชุม 14 

ท่ าน  ค รบ อ งค์ ป ระ ชุ ม แ ล้ ว  ข อ เรี ย น เชิ ญ คุ ณ เก ษ ม   บุ ญ ทิ พ ย์                
รองประธานสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญ
พุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และล าดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณอนันต์        
อับดุลรอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62  บัดนี้  สมาชิกมาครบองค์

ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562  เม่ือวันที่ 27  สิงหาคม  2562 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ   เมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562 ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบครับ ซึ่ง
รายงาน การประชุมไดจ้ัดส่งให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะ
ครับ รายงานการประชุมทั้งหมด 15 หน้า มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข       
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ ขอให้ยกมือครับ 
ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ ขอให้ยก
มือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม สมาชิกฯ รับรอง   13   เสียง   
สมาชิกฯ ไม่รับรอง   -    เสียง   
งดออกเสียง     -    เสียง 

/มติที่ประชุม... 
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(มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง     
สุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  เม่ือวันที่ 
27 สิงหาคม 2562)  

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพื่อทราบ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เพื่อทราบ  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

ครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอประกาศ ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เรื่อง  แก้ไข

แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 ) ครั้ งที่  2  พ .ศ . 2562          
ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลกได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 
4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัดทราบ  ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุ ไหงโก -ลก เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งที่  2      
พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับ
นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ     
ณ วันที่ 12 กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒  นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรี 

  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ด้วย
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

/จึงประกาศ... 
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             จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง  
ที่ 1 พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 นางสุชาดา 
พันธ์นรา นายกเทศมนตรี 

ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิ ม เติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ หมวด 5 ข้อ 24 ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ฉะนั้น เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไป
ตามนัยแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป ประกาศ ณ วันที่  12 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ นางสุชาดา  พันธ์นรา  
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

ระเบียบวาระที ่ 4  ญัตติ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน 
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง 
ประธานสภาเทศบาลฯ สุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 ญัตติที่ 1  ของส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ
ญัตติครับ 

   

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ให้ความเห็นชอบ ในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

/รายการ... 
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     รายการที่โอนลด 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภท  เงินเดือนพนักงาน         จ านวนเงิน  143,000  บาท    

      รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      งานบริหารทั่วไป 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
      - โครงการก่อสร้างที่ช าระล้างบริเวณหลังอาคารส านักงานเทศบาลเมือง 

สุไหงโก-ลก  (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง)    
จ านวนเงิน   143,000 บาท         

      เหตุผล 
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก  ก่อสร้างอาคารส านักงานมาเป็น

เวลานาน ไม่มีที่ช าระล้างจาน ถ้วยกาแฟ ที่ซักผ้า จะใช้ห้องน้ าแบบ
อเนกประสงค์  ซึ่งปัจจุบันกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานส้วมสาธารณะ ประกอบกับเกณฑ์กับตัวชี้วัดการประเมินบ้าน 
สถานที่ท างาน และห้องน้ าท้องถิ่นสะอาด ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นจะต้องมีที่
ช าระล้างแยกจากห้องน้ า  ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ.2562 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้และรายการดังกล่าวอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แล้ว 

  

จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณา
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด 4 ข้อ 27   การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 
นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

 
/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่
อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติ ที่ ป ระชุ ม   อนุ มั ติ ให้ ค วาม เห็ นชอบ ในการโอน เงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)  

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน           ต่อไป ญัตติที่ 2 ของส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เสนอญัตติครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ให้ความเห็นชอบ ในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

     รายการที่โอนลด 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน  9,000  บาท 
 

     รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     หมวด ครุภัณฑ์ 
     ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงานจ านวนเงิน  9,000  บาท   ประกอบด้วย 
     - พัดลมตั้งพ้ืนแหงน  ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท  

เป็นเงิน 5,000 บาท  (ราคาท้องตลาด)  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- พัดลมตั้งพ้ืนทรงสูง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,000 บาท 
เป็นเงิน 4,000 บาท (ราคาท้องตลาด)  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

     เหตุผล 
เพ่ือใช้ประจ าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ส าหรับประหยัดพลังงาน 

ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในเวลาที่มีจ านวนผู้มาใช้บริการไม่มาก 
 

จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณา
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
ของสภาท้องถิ่น  นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่
อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติ ที่ ป ระชุ ม   อนุ มั ติ ให้ ค วาม เห็ นชอบ ในการโอน เงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)  

 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน           ต่อไป ญัตติที่ 3 ของส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เสนอญัตติครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ให้ความเห็นชอบ ในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

     รายการที่โอนลด 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ านวนเงิน    52,800      บาท    

      รายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      งานบริหารทั่วไป 
      หมวดค่าครุภัณฑ์  
      ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน                 จ านวนเงิน    52,800    บาท 
      โต๊ะห้องประชุม ขนาด 150 x 60 x 75 เซนติเมตร จ านวน  12 ตัว   

ตัวละ 4,400 บาท เป็นเงิน 52,800 บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

/เหตุผล... 
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       เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลได้ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 เป็นห้อง

ส าหรับการประชุมทั่วไป ปัจจุบัน   มีโต๊ะไม่เพียงพอต่อการประชุม จึงมี
ความจ าเป็นต้องซื้อโต๊ะเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติ งาน  
และรายการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แล้ว 

  

จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณา
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น  นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 
นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่
อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติ ที่ ป ระชุ ม   อนุ มั ติ ให้ ค วาม เห็ นชอบ ในการโอน เงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)  

 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน           ต่อไป ญัตติที่ 4 ของกองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ญัตติครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ให้ความเห็นชอบ ในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจ าปีงบประมาณ 2562 กองช่าง ดังนี้ 

     รายการที่โอนลด 
     (งานสวนสาธารณะ) 
     งบลงทุน 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

/-ค่าบ ารุง... 
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     - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ  เป็นเงิน 200,000 บาท  
(สองแสนบาทถ้วน) 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     - เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   เป็นเงิน 60 ,000 บาท 
(หกหมื่นบาทถ้วน) 

     ค่าวัสดุ 
     - ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 46,900 บาท (สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

รายการที่ตั้งรายการใหม่ 
     หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
     1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน  437,000 บาท  ประกอบด้วย 
     เก้าอ้ีเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 

- เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า เก้ า อ้ี เห ล็ กชุ บ กั ลป์ วา ไนซ์   ขน าด ไม่ น้ อ ยกว่ า 
150×65×80 เซนติเมตร จ านวน 50 ตัวๆ ละ 8 ,740 บาท เป็นเงิน 
437,000 บาท (ราคาท้องตลาด) เพ่ือติดตั้งภายในบริเวณสวนรื่นอรุณ, 
สวนสิ รินธร ,สวนเลียบทางรถไฟและสวนขวัญประชาส าหรับงาน
สวนสาธารณะ 

     2. ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน   เป็นเงิน  18,800 บาท ประกอบด้วย 
     เครื่องเลื่อยยนต์   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเลื่อยยนต์  ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า  จ านวน 
1 เครื่อง เป็นเงิน 11,500 บาท (ราคาท้องตลาด) งานสวนสาธารณะ 

     สว่านไฟฟ้า 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสว่านไฟฟ้า แบบไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  

7,300 บาท (ราคาท้องตลาด) งานไฟฟ้าถนน (ส าหรับช่างยนต์) 
3. ประเภท ครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว   เป็น เงิน  12 ,200  บาท 
ประกอบด้วย 

     เครื่องซักผ้า 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องซักผ้า ชนิด 2 ฝา ความจุไม่น้อยกว่า 13 กิโลกรัม  
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8 ,300 บาท (ราคาท้องตลาด)  เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด งานสวนสาธารณะ 

     เครื่องท าน้ าเย็นแบบใช้ขวด 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องท าน้ าเย็นแบบใช้ขวด จุน้ าไม่ต่ ากว่า 18 ลิตร  
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3 ,900 บาท (ราคาท้องตลาด) เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด  งานไฟฟ้าถนน 

     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานบริหารทั่วไป 

/ประเภท...  
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ประเภท ค่าครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  102 ,900   บาท 
ประกอบด้วย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน  22,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ใช้ส าหรับงานบริหารทั่วไป  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 30,000 บาทตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้
ส าหรับงานเขียนแบบ ออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 5,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
Ink Tank Printerจ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้ส าหรับงานบริหารทั่วไป 

     - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer ส าหรับกระดาษ A3  จ านวน  
1 เครื่อง เป็นเงิน 6,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้ส าหรับงานเขียนแบบ ออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม 
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ชุด  
ชุดละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการควบคุมการท างานของเครื่องและอุปกรณ์ให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน 2 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 
24,000  บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดหาชุด
โปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงานบริหารจัดการเอกสาร ให้มีความ
สะดวกมากขึ้น 

      เหตุผล  
 เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดจากการใช้งานและซื้อใหม่เพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งก าหนดอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ของเทศบาลฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2  และ 3 )  พ .ศ.2543  หมวด 4   ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมือง          
สุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 

/สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่
อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติ ที่ ป ระชุ ม   อนุ มั ติ ให้ ค วาม เห็ นชอบ ในการโอน เงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)  

 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน           ต่อไป ญัตติที่ 5  ของกองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ญัตติครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ให้ความเห็นชอบ ในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจ าปีงบประมาณ 2562 กองช่าง ดังนี้ 

     รายการที่โอนลด 
     1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     หมวดเงินเดือน  
     ประเภท เงินเดือนพนักงาน  เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
     2. งานไฟฟ้าถนน 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภท เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 800 ,000 บาท (แปดแสน
บาทถ้วน) 

     หมวด ค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 52 ,000 
บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

     หมวด ค่าวัสดุ 
     ประเภท  วัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
     3. งานสวนสาธารณะ  
     หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
     ประเภท  ค่าไฟฟ้า    เป็นเงิน 600,000 บาท  (หกแสนบาทถ้วน) 
     รายการที่ตั้งรายการใหม่ 
     หมวด ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

- โครงการติดตั้งไฟประดับเมือง   เป็นเงิน 1 ,990,000 บาท (หนึ่งล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือติดตั้งไฟประดับบริเวณหน้าศูนย์บริการ 

/นักท่องเที่ยว... 
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นักท่องเที่ยวและบริเวณเกาะกลางถนนเอเชีย 18 (จากหน้าด่านถึงบริเวณ
นกสันติภาพ) ตามแบบแปลนที่ก าหนดให้  งานไฟฟ้าถนน ซึ่ งอยู่ ใน
แผนพัฒ นาท้ องถิ่น  (พ .ศ.2561 -2565) เปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่  1          
พ.ศ. 2562 ของเทศบาลฯ 

     หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมสวนหย่อม 
(ภายในบริเวณสวนหน้าโรงพยาบาล ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด เป็น
เงิน 762,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)งานสวนสาธารณะ 
ซึ่งอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1      
พ.ศ. 2562 ของเทศบาลฯ 

      เหตุผล 
 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  
และปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 

จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2 และ 3 ) พ .ศ.2543  หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมือง          
สุไหงโก-ลก 

 
นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่
อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติ ที่ ป ระชุ ม   อนุ มั ติ ให้ ค วาม เห็ นชอบ ในการโอน เงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการกันเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์   อับดุลรอมาน          ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2562 ดังนี้    
       

ญัตติที่ 1  ญัตติ ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ให้ความเห็นชอบในการกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในกรณีที่
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 รายการ 

      เหตุผล 

ส านักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โอน
เงินงบประมาณซึ่งเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในสมัยประชุมสมัยวิสามัญ   ซึ่งพิจารณาแล้วไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 

 

     1. โครงการก่อสร้างที่ช าระล้างบริเวณหลังอาคารส านักงานเทศบาล  
จ านวนเงิน 143,000 บาท 

     2. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนแหงน ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง  
จ านวนเงิน    5,000  บาท 

     3. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนทรงสูง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง  
จ านวนเงิน    4,000  บาท 
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะห้องประชุม ขนาด 150x60x75 เซนติเมตร 12 ตัว  
จ านวนเงิน  52,800 บาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณา
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 
2563 จ านวนเงิน 204,800 บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔7  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กัน เงินต่อสภาท้องถิ่น ได้ อีกไม่ เกินระยะหนึ่ งปี  นางสุชาดา พันธ์นรา 
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใด 

ไม่อนุมัติ ขอให้ ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ    -   เสียง    
งดออกเสียง      -    เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ต่อไป ญัตติที่ 2  กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับ 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
มีรายละเอียดดังนี้ 

     หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
     1.ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน  437,000 บาท  ประกอบด้วย 
     เก้าอ้ีเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 

- เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า เก้ า อ้ี เห ล็ กชุ บ กั ลป์ วา ไนซ์   ขน าด ไม่ น้ อ ยกว่ า 
150×65×80 เซนติเมตร จ านวน 50 ตัวๆ ละ 8 ,740 บาท เป็นเงิน 
437,000 บาท (ราคาท้องตลาด) งานสวนสาธารณะ 

     2.ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน   เป็นเงิน  18,800 บาท ประกอบด้วย 
     เครื่องเลื่อยยนต์   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเลื่อยยนต์  ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า  จ านวน 
1 เครื่อง เป็นเงิน 11,500 บาท (ราคาท้องตลาด) งานสวนสาธารณะ 

     สว่านไฟฟ้า 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสว่านไฟฟ้า แบบไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  

7,300 บาท (ราคาท้องตลาด) งานไฟฟ้าถนน  
3. ประเภท ครุภัณ ฑ์ งานบ้ านงานครัว  เป็ น เงิน  12 ,200  บาท 
ประกอบด้วย 

     เครื่องซักผ้า 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องซักผ้า ชนิด 2 ฝา ความจุไม่น้อยกว่า 13 กิโลกรัม  
จ านวน  1  เครื่อ ง เป็ น เงิน  8 ,300  บาท  (ราคาท้ องตลาด ) งาน
สวนสาธารณะ 

/เครื่องท า... 
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     เครื่องท าน้ าเย็นแบบใช้ขวด 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องท าน้ าเย็นแบบใช้ขวด จุน้ าไม่ต่ ากว่า 18 ลิตร  
จ านวน 1 เครื่อง    เป็นเงิน 3,900 บาท (ราคาท้องตลาด) งานไฟฟ้าถนน 

     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานบริหารทั่วไป  

ประเภท ค่าครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  102 ,900   บาท 
ประกอบด้วย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน  22,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เพ่ือ
ใช้ส าหรับงานบริหารทั่วไป  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 30,000 บาทตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้
ส าหรับงานเขียนแบบ ออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 5,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink 
Tank Printerจ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer ส าหรับกระดาษ A3  จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 6,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ชุด  
ชุดละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
- ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน 2 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 
24,000  บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

      เหตุผล  
เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2562  

จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณา

อนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4)      
พ.ศ. 2561 ข้อ 59  จ านวน 606,900 บาท (หกแสนหกพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
/นายอนันต์… 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใด 

ไม่อนุมัติ ขอให้ ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ    -   เสียง   
งดออกเสียง      -    เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ต่อไป ญัตติที่ 3  กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับ 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
มีรายละเอียดดังนี้ 

     หมวด ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
- โครงการติดตั้งไฟประดับเมือง   เป็นเงิน 1 ,990,000 บาท (หนึ่งล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือติดตั้งไฟประดับบริเวณหน้าศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวและบริเวณเกาะกลางถนนเอเชีย 18 (จากหน้าด่านถึงบริเวณ
นกสันติภาพ) ตามแบบแปลนที่ก าหนดให้ งานไฟฟ้าถนน 

     หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมสวนหย่อม 
(ภายในบริเวณสวนหน้าโรงพยาบาล ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด เป็น
เงิน 762,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)งานสวนสาธารณะ 

      เหตุผล  
 เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2562  
จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณา
อนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4)      
พ.ศ. 2561 ข้อ 59  จ านวน  2,752,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้า
หมื่นสองพันบาทถ้วน) นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมือง         
สุไหงโก-ลก 

/นาอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใด 

ไม่อนุมัติ ขอให้ ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   12   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ    -   เสียง    
งดออกเสียง      1   เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ต่อไป ญัตติที่ 4  กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับ 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
มีรายละเอียดดังนี้ 

     หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมฐานแผ่ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4 (หลังวัดท่าน
เอียด-บ้านเอ้ืออาทร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมฐานแผ่ ถนนประชา
วิวัฒน์ ซอย 4 (หลังวัดท่านเอียด-บ้านเอ้ืออาทร) ท่อเหลี่ยมกว้างภายใน
2.10 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาล เป็นเงิน 4,678,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

      เหตุผล 
 เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2562 จึง
จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณา
อนุมัติให้กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 

/ปกครอง... 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4)      
พ.ศ. 2561 ข้อ 59  จ านวน 4,678,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากว่า

ญัตตินี้ไม่มีได้แนบเอกสารให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา ผมขอให้
ผู้อ านวยการกองช่างช่วยอธิบายโครงการในญัตตินี้ด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายไพรัตน์  คงหม่ัน    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมฐานแผ่ อยู่บริเวณหลังวัดท่านเอียด ซึ่งบริเวณ

นั้นจะมีหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ มีร่องน้ าเดิมอยู่ที่รองรับน้ าจากถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 1 และจะเชื่อมต่อกับบ้านเอ้ืออาทรและจะไปออกท่ีท่อ
เหลี่ยมฐานแพหลังโรงแรมแกรนด์การ์เด้น จากนั้นจะไหลผ่านหมู่บ้านไทย
ถาวรคลองบือเร็ง 2 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณผู้อ านวยกองช่างครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
 เห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใด 

ไม่อนุมัติ ขอให้ ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ    -   เสียง    
งดออกเสียง       -   เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการขยายเวลา  
เบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองช่าง  

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน          ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ของกองช่าง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ    
       
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
/จ่ายเงิน... 
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จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4)      
พ.ศ. 2561 ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้แล้วและยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี  
มีรายละเอียดดังนี้ 

     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท ค่าออกแบบ 

ค่ าออกแบ บ  ค่ าค วบคุ ม งานที่ จ่ าย ให้ แก่ เอ กชน  นิ ติ บุ ค คลห รื อ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบเพ่ือให้มา
ซึ่ งสิ่ งก่อสร้างหรือสาธารณู ปโภค ตั้ งจ่ายจากเงิน อุดหนุน  จ านวน 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

      เหตุผล 
เนื่ องจากก าลั งตรวจสอบ สถานที่ จัด เตรียมข้อมูล เพ่ือ

ก าหนดการจ้ างออกแบบ ซึ่ งไม่สามารถก่อหนี้ ผู ก พันได้ทัน ใน
ปีงบประมาณ 2562 จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อไปอีก หนึ่งปี  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณา
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 จ านวน 2 ,000,000  บาท (สองล้าน
บาทถ้วน) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใด 

ไม่อนุมัติ ขอให้ ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ    -   เสียง   
งดออกเสียง      -    เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) 

/ระเบียบวาระท่ี 7... 

 



-20- 
 

ระเบียบวาระท่ี 7   ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการยกเว้นการ
ประมูลให้เช่าตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน          ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ให้ความเห็ นชอบในการยกเว้นการประมูลให้ เช่ าตลาดเทศบาลฯ           

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ    
     

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกให้ความ

เห็นชอบในการยกเว้นการประมูลให้เช่าตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) ศูนย์
อาหารเทศบาลเมืองสุ ไหงโก -ลก (Food Center) ,แผงตลาดโต้ รุ่ ง       
(ข้างโรงแรมทักษิณ 1) ตาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 6 
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยการรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้
ด าเนินการโดยวิธีประมูล การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือ
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้
เท่าท่ีไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย 

เหตุผล 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ให้ประชาชนเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

จ านวน 3 แห่ง คือ ตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) ,ศูนย์อาหารเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก (Food Center) , ตลาดโต้รุ่ง (ข้างโรงแรมทักษิณ 1) โดยได้ให้
ผู้สนใจประมูลล็อคที่ว่างจ านวน 3 ครั้ง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจประมูล 
ดังนั้น เพื่อรักษาประโยชน์ของเทศบาลฯ จึงเห็นควรยกเลิกการประมูลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 6 แล้วด าเนินการให้ผู้สนใจ
แจ้งความประสงค์ขอเช่าในอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ ก าหนด 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ให้ความ
เห็นชอบต่อไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการยกเว้นการประมูลให้เช่าตลาดเทศบาลฯ ตามที่ท่าน

นายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใด 

ไม่อนุมัติ ขอให้ ยกมือครับ ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   13   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ    -   เสียง   
งดออกเสียง      -    เสียง 

/มติ... 
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(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการยกเว้นการประมูล
ให้เช่าตลาดเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง อ่ืน ๆ 
 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   หรือจะสอบถามอะไรในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  

เชิญ คุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่อง

อยากจะน าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 เรื่องท่ี 1  หม้อแปลงไฟฟ้าหน้าโรงเรียนบุญลาภนฤมิต ได้เกิดการระเบิด

หม้อแปลงบ่อยครั้ง ท าให้ชาวบ้านที่มีตู้แช่ขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบ ฝาก
ผู้บริหารด าเนินการในส่วนไหนได้บ้าง 

 เรื่องท่ี 2 เขื่อนก าแพงกั้นน้ าบริเวณริมคลอง ชาวบ้านฝากถามว่า เพราะ
เหตุใดการสร้างเขื่อนดังกล่าวด าเนินการสร้างไม่เสร็จที่ละจุด บริเวณตรงนั้น
ยังสร้างไม่เสร็จอีก แต่ไปท าอีกท่ีหนึ่ง 

 เรื่องท่ี 3 ชุมชนศรีจายา ขอให้ทางเทศบาลได้พิจารณาในการสร้างถนน
พร้อมคูระบายน้ าภายในชุมชน 

 เรื่องท่ี 4 สัญญาณไฟจราจรในแขตเทศบาลหลายจุดมีปัญหาไฟจราจรดับ 
ฝากทางผู้บริหารเทศบาลช่วยประสานในเรื่องนี้ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องที่ท่านสมาชิกได้น าเสนอมา ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 หม้อแปลงไฟฟ้าหน้าโรงเรียนบุญลาภนฤมิต ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ
ท าให้ไฟฟ้าตกตลอด เทศบาลได้หารือประสานกับการไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหา
แล้ว 
เรื่องท่ี 2 เขื่อนก าแพงกั้นน้ าป้องกันน้ าท่วม เนื่องจากการสร้างเข่ือนบริเวณ
บางที่ ยังติดขัดกับปัญหาเรื่องที่ดิน และปัญหาชาวบ้านข้างเคียง ที่ไม่
สามารถสร้างให้เสร็จแบบต่อเนื่องได้ 
เรื่องท่ี 3 ชุมชนศรีจายา ผู้บริหารเทศบาลได้ลงพ้ืนที่ชี้แจงกับชาวบ้านแล้ว 
และชาวบ้านก็รับทราบและเข้าใจ ในเบื้องต้นก็จะด าเนินการสร้างถนน
บริเวณชุมชนศรีอามานที่เป็นสายหลัก แล้วถึงจะด าเนินการสร้างถนน
บริเวณชุมชนศรีจายา เพ่ือป้องกันระบบระบายน้ ามีปัญหา 
เรื่องท่ี 4  เรื่องไฟสัญญาณจราจร เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ชนบท เทศบาลได้ด าเนินการแจ้งกรมทางหลวงชนบทแล้ว ซึ่งสาเหตุไฟ
จราจรดับบางจุดเกิดจากตู้ระบบไฟฟ้าจราจรมีปัญหา 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรในวาระอ่ืนๆ อีก
ประธานสภาเทศบาลฯ   หรือไม่  ขอเชิญครับ  เชิญคุณกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล ครับ 

 

นายกิตติศักดิ์   กังวานโยธากุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่อง

อยากจะน าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 เรื่องท่ี 1  เพดานอัฒจันทร์สนามกีฬามหาราช บริเวณฝั่งที่ต่อเติมใหม่ ซึ่ง

ไมไ่ด้ติดฝ้าเพดาน ติดตั้งหลอดไฟอย่างเดียว ท าให้ตอนกลางคืนมีแสงสว่าง
ไม่เพียงพอ ท าให้บริเวณนั้นค่อนข้างมืด ฝากผู้บริหารพิจารณา 

 เรื่องท่ี 2 ฝากผู้บริหารเทศบาล ช่วยประสานผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร  
สุไหงโก-ลก ด าเนินการในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารในการใช้บริการ
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เนื่องจากได้เกิดเหตุชิงทรัพย์กับนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียบ่อยครั้ง 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรในวาระอ่ืนๆ อีก
ประธานสภาเทศบาลฯ   หรือไม่  ขอเชิญครับถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบ 
     วาระทุกประการแล้วผมขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑1.5๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง 
 (นายอีรูวัณ  อารีฟินทร์  ) 
 

(ลงชื่อ)    รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 
        (นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร) 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕62 แล้ว  
เมื่อวันที่  30   กันยายน   ๒๕62 

 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายยาวารี    บินสอเลาะ) 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายเกษม   บุญทิพย์) 

 (ลงชื่อ)        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอมรัน      อุเซ็ง) 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562   เมื่อวันที่    7 ตุลาคม  2562 
 
 
  (ลงชื่อ)       ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
          (นายอนันต์  อับดุลรอมาน) 

 


