
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี   ๒๕62 

เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  ๒๕62  เวลา  10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

....................................................................................................................................................... ..................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑.   นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาล 

2.   นายเกษม   บุญทิพย์   รองประธานสภาเทศบาล 
 3.   นายไพศาล   เบ็ญจุฬามาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

4.   นายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5.   นายเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ   สมาชิกสภาเทศบาล 

6.   นายยาวาร ี   บินสอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.   นายจริน   ดิสระ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 8.   นายเรวัต   อุมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.   นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  

 10 .นายมานะ   บุญรัตนพิศุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอมรัน   อุเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

 2. นายกิตติศักดิ์   กังวานโยธากุล  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
3. นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

4. นายแวสด ี   แวอูเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   นางสุชาดา   พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

2.   นายพีรวัส   เตชัสพัชรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี 
 3.   นายสมโภช   เจนพาณิชพงศ์  รองนายกเทศมนตรี 
 4.   นายอาบูบากา  สมัยบารมี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5.   นายอับดุลคานา  อับดุลคาลิค  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6.   นางยุคล   วิไลรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 7.   นายณรงค์   นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 
 8.   นางสาวอารมณ ์  พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

9.   นายสุนทร   เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
10. นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

 11. นายไพรัตน์   คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 12. นายอิสมะแอ  ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 13. นายสหพงศ์   พรหมสุทธิ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 14. นางจุรี   จันติ   (แทน) ผู้อ านวยการกองคลัง 

15. นางไรดา   กะจิ   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 16. นางวาสนา   น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 17. นางสาวพรสุดา  ด้วงสุข   พนักงานบัญชี 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  ๒๕62   สมาชิกมาประชุม 10  ท่าน  ครบ 

องค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม  บุญทิพย์  รองประธานสภา
เทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรด
ยืนขึ้น และล าดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณอนันต์  อับดุลรอมาน ประธานสภา
เทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕62  บัดนี้  สมาชิกมาครบองค์ประชุม

แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ   ไม่มีนะครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562  เม่ือวันที่ 7  ตุลาคม  2562 

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

เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2562 ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบครับ ซึ่ง
รายงาน การประชุมไดจ้ัดส่งให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะ
ครับ รายงานการประชุมทั้งหมด 18 หน้า มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข       
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ ขอให้ยกมือครับ 
ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ ขอให้ยก
มือครับ ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม สมาชิกฯ รับรอง     9   เสียง   
สมาชิกฯ ไม่รับรอง   -    เสียง   
งดออกเสียง     -    เสียง 

 (มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง     
สุไหงโก-ลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  เม่ือวันที่ 
7  ตุลาคม  2562)  

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที ่ 3  ญัตติ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการกู้เงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน ของสถานธนานุบาล 

 
นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง 
ประธานสภาเทศบาลฯ สุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน 

สาขาสุไหงโก-ลก  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
   

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมือง 

สุไหงโก-ลกในกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก เพ่ือ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจ าน าของสถานธนานุบาล จ านวนเงิน 
40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน (ส่วน
ราชการ) บวก 1.5% ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับ 1.10% + 1.50% = 2.60% 
ต่อปี ทบทวนสัญญาทุกปี สถานธนานุบาลเป็นผู้รับผิดชอบตั้งงบประมาณ
ส่งใช้จนกว่าจะครบสัญญา 
 เหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ของสถานธนานุบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอส าหรับการให้บริการประชาชนที่เพ่ิมมาก
ขึ้น จึงเห็นควรหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกู้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก จ านวน 40,000,000 
บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)  

 ฉะนั้นเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 0288 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 การขอกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจาก
สถาบันการเงิน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล  โดยการขอกู้เงิน
ของเทศบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและต้องได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่  4 2 /2 5 6 2  ล งวั น ที่  8  ม ก ร าค ม  2 5 6 2 รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยากู้เงินภายในกรอบ
วงเงินไม่เกิน จ านวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ขอได้
โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบต่อไปนางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน ตามที่ท่าน

นายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยก
มือครับ  ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ     9   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง      -    เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการกู้เงินเบิกเกินบัญชี
กับธนาคารออมสิน)  

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืน ๆ 

 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือจะสอบถามอะไรในวาระนี้  ขอเชิญครับ เชิญ คุณอับดุลมุตตอเล็บ  

นิยมเดชา  ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่อง

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. ชุมชนซรีจาฮายา  ฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เรื่องการสร้างถนน
ให้กับชุมชน 
2. ชาวบ้านชุมชนบือเร็งใน ขอความอนุเคราะห์ไฟถนนเพ่ืออ านวยความ
สะดวกใหก้ับเด็กๆ ในชุมชนที่ต้องเดินทางไปเรียนอัลกรุอ่าน เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวค่อนข้างมืด และขอความอนุเคราะห์ในเรื่องการตัดต้นไม้ริม
ถนนด้วย 
3. เรื่องกลิ่นมูลสุกร ซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆ ชาวบ้านร้องเรียนมา ผมก็ไม่รู้จะ
ด าเนินการโดยวิธีใดแล้ว ฝากผู้บริหารเทศบาลด้วยครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร    

เทศบาล ทางเทศบาลจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการ
ส ารวจและด าเนินการต่อไป   ในส่วนของกลิ่นมูลสุกร ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาเทศบาล เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบค่ะ 

 
นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับ 

/นายพิทักศิษย์... 
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นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   ในส่วนของเรื่องคอกสุกรหลังจากที่ทางกองสาธารณสุขฯ ขออนุญาตอธิบาย

ในเรื่องของสภาพอากาศให้ที่ประชุมทราบว่า  โดยปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกกลิ่น
แทบจะไม่มีหรือมีแบบจางๆ แต่ถ้าเมื่อไรฝนตกแล้วความกดอากาศค่อนข้าง
หนาแน่นจะท าให้มีกลิ่นแรงขึ้น ซึ่ งตอนนี้ทางกองสาธารณสุขฯ ได้
ด าเนินการจัดหาน้ ายาดับกลิ่นชีวภาพเพ่ือน าไปทดลองใช้ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาลฯ   สอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ขออนุญาตแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาลใน 
     รอบท่ีผ่านมา ดังนี้ 

1. โครงการเทศบาลพบประชาชน  ช่วงนี้เทศบาลได้ลงพ้ืนที่ใน
ชุมชนบริเวณริมคลอง  ชาวบ้านให้การตอบรับและให้ความสนใจเป็นอย่างดี
กับโครงการนี้ และได้รับปัญหาที่ชาวบ้านเสนอมา แต่ละกองที่รับผิดชอบได้
แก้ไขปัญหาในส่วนที่ชาวบ้านเสนอมาได้อย่างรวดเร็ว และขอเชิญชวนท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ว่างเข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน
ครั้งต่อไป  

 2. ต้องขอบคุณสภาเทศบาลที่ได้อนุมัติในญัตติของสถานธนา     
นุบาลในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งทางผู้จัดการสถานธนุบาลก็จะด าเนินการ
บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่เดือดร้อน 

3. เทศบาลได้ด าเนินการส ารวจเรื่องถนน โครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ประชาชนได้ร้องเรียนมาผ่านโครงการเทศบาลพบประชาชนซึ่งมี
อยู่หลายถนน ซึ่งที่ผ่านเทศบาลได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมในการสร้าง
ถนนให้กับชุมชนซรีจาฮายา และจะด าเนินการสร้างถนนให้กับชุมชนศรีอา
มานอีก 2 เส้น และชุมชนซรีจาฮายา 1 เส้น ตอนนี้ได้ด าเนินการส ารวจ
เพ่ือเข้าแผนเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลในรอบต่อไป   

4. เทศบาลได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องน้ าขัง คูน้ าตัน 
การคุดลอกคูระบายน้ า  ซึงเป็นการด าเนินการตามที่ประชาชนร้องเรียนมา
ทางสายด่วนเทศบาล 

5. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้อนุมัติไปแล้วนั้น 
ตอนนี้ทางเทศบาลไดเ้ริ่มด าเนินการและอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง   

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
ประธานสภาเทศบาลฯ   อะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมอยากทราบว่า ถนนตรงข้ามโรงแรมอัมรินทร์ ไม่ทราบวา่ได้ด าเนินการถึง 
     ไหนแล้วครับ 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามมา ขณะนี้เจ้าของที่ดนิได้เข้ามาท าเร่ือง

อุทิศที่ดินให้กับทางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเรียบร้อยแล้ว 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาลฯ   หรือจะสอบถามอะไรในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่  ขอเชิญครับถ้าไม่มี บัดนี้เราก็ 
     ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้วผมขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑1.0๐  น. 
 

 
(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง 

 (นายอีรูวัณ  อารีฟินทร์  ) 
 

 

(ลงชื่อ)            รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 
         (นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร) 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี ๒๕62 แล้ว  เมื่อวันที่ 29      
พฤศจิกายน   ๒๕62 

 
(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายยาวารี    บินสอเลาะ) 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายเกษม   บุญทิพย์) 

 (ลงชื่อ)        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอมรัน      อุเซ็ง) 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจ าปี 2563   เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2563 

 
 
  (ลงชื่อ)       ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
          (นายอนันต์  อับดุลรอมาน) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี 2561   เมื่อวันที่    พฤศจิกายน   2561 



 
 
  (ลงชื่อ)       ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
          (นายอนันต์  อับดุลรอมาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ตอเล็บ 
1.    ชุมชนซรีจาฮายา  ฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ในเร่ืองการสร้างถนนให้กับชุมชน 
2. ชาวบา้นชุมชนบือเร็งใน ขอความอนุเคราะห์ไฟถนนเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเด็กๆ ในชุมชนที่ต้องเดินทางไปเรียนอัลกรุ
อ่าน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวคอ่นข้างมืด และขอความอนุเคราะห์ในเร่ืองการตัดต้นไม้ด้วย 
3. เร่ืองกลิ่นมูลสุกร ซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆ ชาวบ้านร้องเรียนมา ผมก็ไม่รู้จะด าเนนิการโดยวธิีใดแล้ว ฝากผูบ้ริหารเทศบาลด้วย
ครับ 
 
 
นายก 
  ในเร่ืองที่ท่านสมาชิกสภาเทศลบาล ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร    เทศบาลจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้เข้า
ด าเนินการส ารวจและด าเนนิการต่อไป     ในส่วนของกลิ่นมุลสกุร เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบ 
 
ผอ.สาธารณสุขฯ  ในส่วนของเร่ืองคอกสุกรหลังจากที่ทางกองสาธารณสุขฯได้เข้าไปด าเนนิการที่ผ่านมา โดยปกติแล้วถา้ฝนไม่
ตกจะไม่มีกลิ่น แต่ถา้ฝนตกแล้วความกดอากาศค่อนข้างมากท าให้มีกลิ่นแรงขึ้น ซึ่งตอนนี้ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินการ
จัดหาน้ ายาดบักลิ่นชีวภาพแล้วจะน าไปทดลองใช้ 
 
 
อับดุลมุตตอเล็บ 
ถนนตรงข้ามโรงแรมอัมรินทร์ ไม่ทราบวา่ได้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
 
นายก 


