
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๕๔ 

เมื่อวันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ผูมาประชุม 

๑. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๒. นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๓. นายนิรัตน  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันห 
๔. นายดูหะเล็ม  เจะเตะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๕. นายสมัน  มตุริมย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๖. นายอาลียะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๗. นายอดุลย  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๘. นายนิพนธ  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๙. นายการิม  นิกาหล ี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๐. นายอุสมัน  เจะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๑. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๒.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๓. นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

ผูไมมาประชุม 
 - 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม  ดวยประธานสภาเทศบาลไดประกาศเปด 
เลขานุการสภา สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ระหวางวันที่  ๑๕ -  

๓๐   กันยายน    ๒๕๕๔   มีกําหนด  ๑๕  วัน  และไดมีหนังสือเชิญ
ประชุม ลงวันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๕๔   บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาลมา
ประชุมพรอมกันแลว ครบองคประชุมจึงขอกราบเรียนเชิญทาน
ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ข้ึนทําหนาที่เปดและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป กราบเรียนเชิญคะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย ครับ ขอใหสมาชิกทกุทานไดตรวจสอบรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔  

มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมขอความใดหรือมีขอเสนอแนะ
อะไรบาง เชิญครับ 

มติท่ีประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระที่ ๓... 
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-  ๒  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
๒๕๕๔ 

นายนิรัตน  เสมอภาพ      เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
นายกเทศมนตรีฯ    ขาพเจาขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา 

เทศบาลตําบลเมืองรามันห ในการโอนงบประมาณรายจายประจําป  
๒๕๕๔  ดังตอไปน้ี   
ดวยขอ  ๒๗  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติ
ไววา  การโอนเงินงบประมาณรายจาย  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนหรือโอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
เหตุผล   ดวยเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีความจําเปนตอง
ดําเนินการตกแตงและปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเทศบาลตําบลเมือง
รามันหหลังใหม  แตเ น่ืองจากไมไดต้ังงบประมาณไว  จึงมีความ
จําเปนตองต้ังจายเปนรายการใหม  ดังน้ี 
แผนงานงบกลาง  ประเภทเบี้ ยยังชีพผูสูงอายุ ต้ังไว เปนเงิน  
๑,๖๘๐,๐๐๐  บาท  (เงินหน่ึงลานหกแสนแปดหมื่นบาทถวน)  ต้ัง
จายจากเงินรายได  โอนลด  ๙๕๐,๐๐๐  บาท   (เงินเกาแสนหาหมื่น
บาทถวน)  โอนเพิ่ม  ในงบลงทุน ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
เพื่อใชในการดําเนินการโครงการ  ดังน้ี 
๑. โครงการตกแตงสํานักงานหลังใหม จํานวนเงิน  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
(เงินเจ็ดแสนบาทถวน) 
๒.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานหลังใหม  จํานวนเงิน  
๒๕๐,๐๐๐  บาท  (เงินสองแสนหาหมื่นบาทถวน) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๙๕๐,๐๐๐ บาท  (เงินเกาแสนหาหมื่นบาทถวน)   
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหเพื่อ
พิจารณาตอไป  

นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไมมี  กระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ 

การโอนงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๔   
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   ๑๒  เสียง 
     ไมเห็นชอบ ไมม ี
 

๓.๒ ขอความเห็นชอบ... 
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-  ๓  - 
 

๓.๒ ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพ่ือจายในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นายนิรัตน  เสมอภาพ      เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
นายกเทศมนตรีฯ ขาพเจาขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล

เมืองรามันห   ในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อจายในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เพื่อดําเนิน
โครงการตามแผนงานงบลงทุน  ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
เพื่อดําเนินโครงการ  ดังตอไปน้ี 
กรณีกอหน้ีผูกพัน 
๑.  โครงการกอสรางคูระบายนํ้า  คสล.  ถนนจรูญวิถี  -  กายูบอ
เกาะใต  ขนาดกวาง  ๐.๘๐ ลึก ๑.๐๐  เมตร  ยาว ๕๔  เมตร  เปน
เงิน  ๓๗๘,๐๐๐  บาท (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) 
๒.  โครงการกอสรางคูระบายนํ้า  คสล.  หนาสถานีรถไฟรามัน  
ขนาดกวาง  ๐.๖๐  ลึก  ๑.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๒  เมตร  ยาว  
๑๗๖  เมตร  เปนเงิน  ๑,๒๓๒,๐๐๐  บาท (เงินหน่ึงลานสองแสน
สามหมื่นสองพันบาทถวน) 
๓.  โครงการกอสรางเสาธง/ปอมยาม  เปนเงิน    ๓๕๐,๐๐๐ บาท      
(เงินสามแสนหาหมื่นบาทถวน) 
๔.  โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห     
จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (เงินหน่ึงลานบาทถวน) 
กรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน  
๑.  โครงการตกแตงสํานักงานหลังใหม  จํานวนเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (เงินหน่ึงลานหาแสนบาทถวน) 
๒.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานหลังใหม  จํานวนเงิน  
๕๐๐,๐๐๐  บาท  (เงินหาแสนบาทถวน) 
๓.  คาจัดทําผังเมืองชุมชน(เทศบาล)  เปนเงิน  ๔๗๕,๓๕๐  บาท  
(เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันสามรอยหาสิบบาทถวน) 
๔.  โครงการบานเอื้ออาทรบานทองถ่ินไทยตามนโยบายของรัฐบาล  
สําหรับผู ยากจน ผู ดอยโอกาส  จํานวน  ๒  หลั ง  เปนเงิน  
๒๖๐,๐๐๐  บาท  (เงินสองแสนหกหมื่นบาทถวน) 
๕.  โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางในพื้นที่เสี่ยงภัย  ชนิด  Posttop  
ความสูง  ๑๒.๐๐  เมตร  พรอมดวงโคม  MH  ๔๐๐  วัตต  ๔  ดวง
โคม/ตัน  จํานวน  ๒๐  ตน  เปนเงิน ๔,๘๗๐,๐๐๐  บาท   
(เงินสี่ลาน แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงิน 
 

อุดหนุนสําหรับ… 
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อุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรณีเรงดวน  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔) 
รวม  ๘  โครงการ  จํานวนเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๕๖๕,๓๕๐  บาท  (เงินสิบ
ลานหาแสนหกหมื่นหาพันสามรอยหาสิบบาทถวน) 
เหตุผล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน   การ
เบิกจายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  หมวด  ๕  การกันเงิน    
ขอ  ๕๘  ใหวางฎีกากันเงินกอนวันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน  เวนแต
มีเหตุผลสมควร  ผูบริหารทองถ่ินอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาย่ืน
ขอกันเงินไดไมเกินวันทําการสุดทายของปน้ัน  และ  ขอ  ๕๙  ความ
วา  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยังมิได
กอหน้ีผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีกใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไม
เกินระยะเวลาหน่ึงป 
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหเพื่อ
พิจารณาตอไป 

นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไมมี  กระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ 

การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
เพื่อจายในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   ๑๒  เสียง 
     ไมเห็นชอบ ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายบือราเฮง  แวดอยี   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายบือราเฮง  แวดอยี    
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผมและประชาชน 

ชุมชนตอแลขอขอบคุณทางเทศบาลเปนอยางสูง  ที่ทางเทศบาลได
สนับสนุนทอระบายนํ้าใหมัสยิดดารุลอามาน  ขอบคุณครับ 

นายสมัน  มตุริมย   ขออนุญาตครับ  ขอใหทางเทศบาลชวยดําเนินการตรวจสอบระบบ
สมาชิกสภาเทศบาล   ไวเลท  ในจุดที่ยังมีปญหาหรือไมสามารถใชการได ขอบคุณครับ 
 
 
 

นายมะคอเละ... 
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นายมะคอเละ  ปาระเปะ   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายมะคอเละ  สมาชิก
สภาเทศบาล    ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอสอบถามทางเทศบาลเรื่องความคืบหนาของการดําเนินโครงการ
กอสรางคูระบายนํ้าของชุมชนตอแลและขอใหทางเทศบาลชวย
ตรวจสอบไฟฟาถนนสายหลงัอําเภอดวยครับ   

นายนิรัตน  เสมอภาพ   ครับกระผมจะดําเนินการแจงกับทางหนวยงานกองชางใหชวย 
นายกเทศมนตรีฯ ดําเนินการสํารวจและปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดและ

ดําเนินการสํารวจจุดตาง ๆ ที่ยังไมมีไฟฟาและดําเนินการขยายเขต
ไฟฟาตอไปและในสวนของโครงการกอสรางคูระบายนํ้าบานตอแล
ทางเทศบาลไดนําโครงการอื่นที่มีความจําเปนตอชุมชนตอแลที่ให
ประโยชนแกชุมชนมาดําเนินการกอน  

นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไมมี  กระผมขอปดการประชุม 
ปดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
   

(ลงช่ือ)                                 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงช่ือ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจะเตะ) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงช่ือ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลียะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  
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