
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ผู้มาประชุม 

๑. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๒. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๓. นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
๔. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๖. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘. นายนิพนธ์    อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙. นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑. นายอดุลย์   วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๒. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายบือราเฮง  แวดอยี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นางสาวเชาว์เลขา  มีจันทร์  นักบริหารงานทั่วไป   
 ๒.  นางสาวกมลวรรณ  เจะอาลี  เจ้าพนักงานธุรการ  

   

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 

นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม     ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
เลขานุการสภา   ประจ าปี  ๒๕๕๗  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์มาประชุม                   
    ครบองค์ประชุม  จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมือง                  
    รามันห์  ท าหน้าที่เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   
    เรียนเชิญค่ะ   

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เนื่องจากเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ จะจัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
ประธานสภาเทศบาล  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น วันเมาลิดนบี  ซึ่งงานศาสนาและวัฒนธรรม   
    กองการศึกษา จะจัดขึ้นในวันอาทิตย ์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗  เริ่มตั้งแต่เวลา  
    ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์
    ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 ระเบียบวาระท่ี ๒... 



 
-๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัย สมัยที่  ๒ 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อความใด หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
             ๓.๑  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๕๗   

 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗  และ
ประธานสภาเทศบาล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 
 

นายนิรัตน์   เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ  
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  
    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
    ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๕๗ 
    ด้วยข้อ  ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)                      
    พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง 
    จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    เหตุผล  เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ และเพ่ือให้ 
    การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงม ี
    ความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเร่งด่วน  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้      
    จึงต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

    (๑) งบลงทุน กองช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน                    
    คสล.บริเวณชุมชนตลาดบน  ตั้งไว้เป็นเงิน  ๙๗๐,๐๐๐  บาท                                      
    (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  โอนลด  ๙๓๘,๐๐๐ บาท 
    (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
     โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน กองช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ๓ โครงการ   ดังนี้ 
        ๑.๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณชุมชนตลาดบน  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
    ยาว ๑๒๐ เมตร เป็นเงิน ๔๐๘,๐๐๐บาท (เงินสี่แสนแปดพันบาทถ้วน) 
 

๑.๒ โครงการ... 
 



-๓- 

        ๑.๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.ชุมชนบ้านกาแฮ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร                              
    ลึก ๐.๖๐ เมตร  ยาว ๓๗ เมตร  เป็นเงิน ๑๕๗,๕๐๐  บาท                                                  
    (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
        ๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนตลาฆอฤาแก  หนา ๐.๑๕ เมตร                          
    พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร  เป็นเงิน ๓๗๒,๕๐๐บาท                                                       
                                         (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๙๓๘,๐๐๐บาท(เงินเก้าแสนสามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

    (๒) งบด าเนินการ กองช่าง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
    ต้ังไว้เป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
    ทั่วไป  ใช้ไป  ๓๖,๐๐๐ บาท (เงินสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)                                                       
    คงเหลือ ๑,๙๖๔,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                          
    โอนลด ๓๐๐,๐๐๐  บาท (เงินสามแสนบาทถ้วน) 
    โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่  งบลงทุน กองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง                               
    ชุมชนตลาฆอฤาแก ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร   
    เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท (เงินสามแสนบาทถ้วน) 

    (๓) งบลงทุน กองช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.                
    บริเวณชุมชนตลาดบน ตั้งไว้เป็นเงิน ๙๗๐,๐๐๐ บาท(เงินเก้าแสนเจด็หมื่นบาทถ้วน)
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนลด ๓๒,๐๐๐ บาท (เงินสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
    โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่  งบลงทุน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประเภท
    ค่าครุภัณฑ์  เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท (เงินสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  จ านวน                 
    ๒  รายการ  ดังนี้ 
    ๓.๑ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท  
          (เงินสองหมื่นบาทถ้วน) 
    ๓.๒ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น  จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐  บาท 
          (เงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
          รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๓๒,๐๐๐  บาท (เงินสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

    (๔) งบด าเนินการ ส านักปลัดเทศบาล หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินตอบแทน
    การปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงาน 
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (เงินสองแสนสี่หมื่น
    บาทถ้วน) โอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
    โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ส านักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์  
    ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อเครื่องโทรสาร  
    เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ขอได้โปรด… 



-๔- 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อพิจารณา 
    ต่อไป 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     ตามที่ท่านนายกได้ชี้ แจงรายละเอียดนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม
ประธานสภาเทศบาล  หรือเสนอแนะอะไรบ้าง หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม   
    มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
    ๒๕๕๗ (การโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โปรดยกมือขึ้น  
    ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมให้ทางผู้บริหารด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เชิญครับ 

นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายอาลีย๊ะ วาแมดีซา 
สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมขอให้ทางผู้บริหารสอดส่องดูแล 

เส้นทางการจราจรบริเวณถนนสายจรูญวิถี บริเวณหน้าเซเว่น-อีเลฟเว่น                      
(7-Eleven) และบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย และขอให้ดูแลถนนสายชุมชนลีนา 
ขอบทางเดินทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งมีหญ้าขึ้นรกมาก และ เรื่องไฟฟ้าถนนสายแม่น้ า                   
สายบุรี,, มีประชาชนท างานในช่วงกลางคืน ใช้เส้นทางนี้สัญจรเป็นประจ า                     
แตเ่นื่องจากไฟฟ้าดับ จึงขอให้ทางผู้บริหารดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายสะมะแอ  บูรอเดีย   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมขอเสนอเรื่ องถนนสายกาบู  - สา เมาะ                          

ถนนและคูระบายน้ าบริเวณนั้นเริ่มช ารุด  เนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้
เส้นทางนี้สัญจร  ฝากให้ผู้บริหารเข้าไปสอดส่องดูแลด้วยครับ และกระผมขอ
เสนอเรื่อง ให้ผู้บริหารพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพ่ือควบคุมการจราจร 
ส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ตรงบริเวณสี่แยกไปรษณีย์รามัน เพราะหลังจากที่มีร้าน
สะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-Eleven) ท าให้การจราจรติดขัดมากขึ้น อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

 
 

นายดูหะเล็ม… 
 
 



-๕- 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอเสนอเพ่ิมเติมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากประชาชนบางส่วนได้เสนอเรื่องการสร้างสุขาในสุสาน (กุโบร์) ในเขต 
    เทศบาล ส าหรับผู้ที่ไปเฝ้าสุสาน(กุโบร์) เมื่อมีคนเสียชีวิตต้องเฝ้าสุสาน ๗  วัน 
    ท าให้ล าบากในการใช้ห้องสุขา จึงขอเสนอให้น าบรรจุเข้าแผนในปีนี้ได้หรือไม่  
    ขอบคุณครับ     

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายนิรัตน์   เสมอภาพ  ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะมา และช่วยกันสอดส่องดูแล
นายกเทศมนตรี   เทศบาลนะครับ  ผมขอชี้แจงเป็นประเด็น  คือ 
      - เรื่องไฟฟ้าถนนสายแม่น้ าสายบุรี  ผมทราบเรื่องเมื่อวาน และได้สั่งการ
    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านไฟฟ้าด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ววันนี้   
   - ส าหรับเรื่องริมถนนสายชุมชนลีนา ขอบทางเดินทั้ง 2 ข้างทาง กระผม

และคณะผู้บริหารจะรีบด าเนินการให้โดยเร็ว  
   - เรื่องเส้นทางการจราจรในเขตเทศบาล ทางต ารวจก็มีโครงการร่วมกับ

เทศบาลฯ  ซึ่งทางสถานีต ารวจภูธรรามันได้เสนอโครงการมา แต่ใช้วงเงินจ านวน
มาก จึงขอปรึกษาหารืออีกครั้งและจะเร่งหาข้อสรุปมาด าเนินการ 

   - ส าหรับการสร้างสุขาภายในสุสาน (กุโบร์) กระผมได้พูดคุยกับชาวบ้าน
ไปบ้างแล้ว  ชาวบ้านบางกลุ่มยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ บางกลุ่มอยากให้สร้าง และ
บางกลุ่มไม่อยากให้สร้าง แต่คนเฝ้าสุสานส่วนใหญ่อยากให้สร้าง เรื่องนี้ต้อง
พิจารณาอย่ างละเ อียด ในแต่ละชุมชน ซ่ึ งการสร้ า งสุ ขาภายในสุสาน                    
(กุโบร์) ทางเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  สามารถสร้างให้ได้ แต่ต้องใช้เสียง                 
ส่วนใหญ่ของประชาชนในชุมชน  

   ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ทราบว่า ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๗  มีกิจกรรมที่จะด าเนินการ คือกิจกรรม วันเมาลิดนบี  ซึ่งทางเทศบาล
ต าบลเมืองรามันห์ จัดร่วมกับผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์                 
ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗  เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป และมีโครงการ
ต่อเนื่อง คือ โครงการสุนัตหมู่ จึงขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ แจ้งประชาชนที่
อยู่ในเขตรับผิดชอบ มาลงทะเบียน เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับคนที่มีรายได้น้อย 
และในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีการจัดแข่งขันฟุตซอลระหว่างชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ทั้ง ๗ ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานราชการ ณ สนามกีฬา 

                                      อ าเภอรามัน ซึ่งสนามฟุตซอลได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณครับ 
 
 

นายดูหะเล็ม… 
 
 



 


