
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
 นายการิม  นิกาหลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ (เสียชีวิต) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นางสาวเชาว์เลขา  มีจันทร์  นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
 ๒.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  ๕ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัย 
เลขานุการสภา                        ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๖   บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล 

มาประชุมพร้อมกันแล้ว ครบองค์ประชุมจึงขอกราบเรียนเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ท าหน้าที่เปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเรียนเชิญค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ตามท่ีอ าเภอรามันได้ด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา 
ประธานสภาเทศบาล    ซึ่งสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

เมืองรามันห์  รายนายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  นั้น  บัดนี้ส านักนายกรัฐมนตรีได้มี 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
แล้ว  เมื่อวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕  รับรองให้นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ เป็น
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีวาระการด ารงต าแหน่ง  ๓  ปี  นับแต่
วันที่ลงในประกาศ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒… 



-  ๒  - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุม    
ประธานสภาเทศบาล  วิสามัญ  สมัยที่ ๒  (ครั้งที่  ๒) ประจ าปี  ๒๕๕๕   เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม   

๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะ
อะไรบ้าง  

 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
    ๓.๑  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
นายกเทศมนตรี  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
    ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมือง 

รามันห์ ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)    
พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์     จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้อง
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
งบด าเนินการ  ส านักปลัด  หมวดค่าตอบแทน   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ  ตั้งไว้เป็นเงิน  ๒๘๘,๐๐๐  บาท  
(เงินสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  โอนลด  
๕๒,๕๐๐  บาท  (เงินห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนเพ่ิม  งบลงทุน  ส านักปลัดเทศบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน  จ านวน  
๓ รายการ  ดังนี้   
(๑) จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด ๑.๖๐  เมตร พร้อมกระจก  (ส าหรับผู้บริหาร)   
จ านวน  ๓  ตัว ๆ ละ  ๘,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐  บาท  
(เงินสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
(๒) จัดซื้อโต๊ะเหล็ก  ขนาด  ๔  ฟุต  พร้อมกระจก (ส าหรับที่ปรึกษา 
นายกเทศมนตรีฯ,เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล) จ านวน ๔ 
ตัวๆ ละ  ๕,๕๐๐  บาท รวมเป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐  บาท (เงินสองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 
 

(๓)  จัดซื้อเก้าอ้ี… 



-  ๓  - 
 

(๓) จัดซื้อเก้าอ้ีบาร์สูงขาชุบ (ส าหรับบริการประชาชน)  จ านวน  ๕  ตัว ๆ  
ละ  ๑,๓๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๖,๕๐๐  บาท 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๒,๕๐๐ บาท(เงินห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพ่ือพิจารณา
ต่อไป  

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๕๖ โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๐   เสียง 
 

 ๓.๒  ขอความเห็นชอบยกเลิกการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
นายกเทศมนตรี  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมือง 
รามันห์  ในการขอยกเลิกการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

หลักการ  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  สมัยประชุม 
วิสามัญ  สมัยที่  ๒  (ครั้งที่  ๒)  เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และสภา
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ได้เห็นชอบการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  จ านวน  ๒  โครงการ  คือ  ๑.  
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  จ านวนเงิน  ๕,๕๘๔,๐๐๐  บาท  
(เงินห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ๒.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จ านวนเงิน  
๑๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  (เงินสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล  ตามที่เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และ
ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ในเขตเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  นั้น   

ในการนี้  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขอยกเลิกการขอกู้ เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล   เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์  จ านวน  ๑  โครงการ  จ านวนเงิน  ๕,๕๘๔.๐๐๐  บาท  (เงิน
ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เนื่องจากไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้
สถานที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง จากกรมธนารักษ์  

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  เพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขอความ 

เห็นชอบการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโปรดยกมือขึ้นครับ    
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๐  เสียง 
 
 

๓.๓  การขอความเห็นชอบ… 



-  ๔  - 
 

    ๓.๓  การขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมือง 
รามันห์ ในการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เป็นค่าด าเนินงาน  งบ 
ลงทุน  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หลักการ  ด้วยมาตรา  ๖๖   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  บัญญัติว่า  (๖)  เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม  องค์การ  
หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ประกอบวรรคสอง  การกู้เงินตาม  (๖)  เทศบาลจะ
กระท าได้ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว  และ  หนังสือส านักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ด่วนที่สุด ที่ มท  ๐๘๐๘/ว ๑๗  ลงวันที่  ๕  กรกฏาคม  
๒๕๕๓  คณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้มีมติให้เทศบาล  กู้
เงินเป็นกรณีพิเศษเพ่ือใช้ในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่   ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากจังหวัด 
เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับเทศบาลมีรายได้ต่ า
กว่าประมาณการรายรับมาก  ท าให้มีความจ าเป็นต้องกู้เงินจาก 
ส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือใช้ในการบริหารงานตามอ านาจ
หน้าที่  และเพ่ือรักษาเสถียรภาพการเงินการคลัง โดยเทศบาลสัญญาว่าจะใช้
จ่ายด้วยความประหยัด  รอบคอบ  และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ  ทั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.  พร้อมฝาปิด  ถนนพาณิชย์วิทย์และ จรูญ
วิถี  ขนาดกว้าง ๐.๘๐  เมตร  ลึก  ๑.๒๐  เมตร  หนา  ๐.๑๒๕  เมตร  ยาว  
๘๖๔  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด)  เป็นจ านวนเงิน  -
๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (เงินแปดล้านบาทถ้วน) 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือขอเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ที่เคารพ กระผมนายดูหะเล็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ๊ะเต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมเห็นด้วยกับการกู้เงิน

เพ่ือน ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝา
ปิด  โดยเฉพาะคูระบายน้ าสายถนนพาณิชย์วิทย์  ในเขตชุมชนตลาดล่างและ
สายถนนจรูญวิถี   เนื่องจากได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานกว่า  ๒๐  ปี  ซึ่ง
ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรมและเป็นปัญหาในช่วงฤดูฝน  ประชาชนใน
บริเวณดังกล่าวได้ฝากให้ทางเทศบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้  เป็น
จ านวนมาก ขอฝากถึงผู้บริหารเทศบาล  ให้ช่วยด าเนินการส ารวจคูระบายน้ า 

 
ที่ต้องซ่อมแซม… 



-  ๕  - 
 

ที่ต้องซ่อมแซมและฝาปิดคูระบายน้ าเพราะบางจุดไม่มีฝาปิดคูระบายน้ า ซึ่ง
อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้  และ
ยังมีอีกหลายจุด  กระผมขอฝากให้คณะผู้บริหารเทศบาล  ในเรื่องนี้ด้วย 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือขอเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขอความ 

เห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๐  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย ท่านสมาชิกมีอะไรจะเสนอไหมครับ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   

 

ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม) 
               เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 


