
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายอดุลย์  วาแมดีซา   ขาดประชุม 
๒. นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   ขาดประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายประชิต  พิสิฐธนกุล  รองปลัดเทศบาล 
 ๒.  นางสาวเชาว์เลขา  มีจันทร์  นักบริหารงานทั่วไป 
  

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๑ -  ๓๐ สิงหาคม    ๒๕๕๖   และได้มี

หนังสือเชิญประชุม ลงวันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖   บัดนี้สมาชิก
สภาเทศบาลมาประชุมพร้อมกันแล้ว ครบองค์ประชุมจึงขอกราบ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขึ้นท าหน้าที่
เปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชิญค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล                                                                                                                 
                                                                  

-  ๒  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัย 



ประธานสภาเทศบาล ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๖   เมื่อวันที่  ๑๗  
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (วาระท่ี  ๑  รับหลักการ) 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  ได้แถลง 
ประธานสภาเทศบาล ค าชี้แจงงบประมาณ  ของร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขอเชิญครับ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ      เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ    เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายนิรัตน์  เสมอภาพ   

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอเสนอ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ  ดังกล่าวแล้ว 
ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์

  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
ต าบลเมืองรามันห์อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  
ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

           ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๕๕  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 

๑.๑.๑ เงินฝาก... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๓  - 
 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๑๒,๖๙๖,๘๒๘.๑๙ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม   ๑๑,๑๗๖,๘๗๙.๙๐  บาท 
๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม  ๙,๑๒๕,๒๘๐.๒๑ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

                               จ านวน    ๓   โครงการ   โครงการรวม   ๑,๒๖๖,๕๓๘.๑๕  บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  - 

                               ๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง   ๗,๐๗๗,๘๒๕.๙๘  บาท 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
    (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น   ๔๒,๖๗๔,๑๒๓.๘๑  บาท  ประกอบด้วย 

        หมวดภาษีอากร             ๖๐๗,๓๗๓.๔๙    บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต          ๑๒๒,๓๗๕.๒๐    บาท 
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           ๓๙๗,๐๓๑๓.๓๓   บาท 
        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               -     บาท 
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       ๓,๒๖๐.๐๐   บาท 
        หมวดรายได้จากทุน                    -    บาท 
        หมวดภาษีจัดสรร        ๑๖,๕๙๔,๑๙๔.๗๙   บาท 

       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       ๑๓,๙๐๘,๒๙๗.๐๐   บาท 
(๒)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                    ๑๑,๐๔๑,๓๖๔.๐๐   บาท 
(๓)  รายจ่ายจริง  จ านวน  ๓๑,๐๕๔,๕๕๓.๘๔ บาท  ประกอบด้วย 

       งบกลาง            ๑,๗๗๒,๖๙๗.๗๔   บาท 
       งบบุคลากร                   ๑๓,๐๒๔,๓๗๙.๔๖   บาท 
       งบด าเนินการ          ๙,๗๔๕,๕๐๙.๙๓   บาท 
       งบเงินอุดหนุน                    ๒,๐๒๙,๘๘๔.๐๐   บาท 
       งบลงทุน            ๔,๔๘๒,๐๘๒.๗๑   บาท 
       งบรายจ่ายอื่น                              -    บาท          
 (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ                        -    บาท 
                วัตถุประสงค์  

(๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 
      ๑๙,๔๙๑,๐๑๙.๘๖  บาท 
 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ... 
 
 
 
 
 



-  ๔  - 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๒.๑ รายรับ 
 

รายรับ รายรับจริง 
ปี  ๒๕๕๕ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๗ 

รายได้จัดเก็บ    
    หมวดภาษีอากร ๖๒๖,๐๐๐.๐๐ ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ ๑๕๘,๕๐๐.๐๐ ๑๕๖,๕๐๐.๐๐ 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ  
    พาณิชย์ 

- - - 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ ๑,๑๗๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๕๗,๕๐๐.๐๐ ๑,๑๕๕,๕๐๐.๐๐ 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร ๑๗,๐๖๗,๐๐๐ ๑๗,๐๖๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๗,๐๖๗,๐๐๐ ๑๗,๐๖๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ ๒๕,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๘,๗๐๐,๐๐๐ ๒๕,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

   

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

   

รวม ๔๖,๙๔๕,๐๐๐ ๔๓,๖๘๔,๕๐๐.๐๐ ๔๑,๒๒๑,๕๐๐.๐๐ 
 

๒.๒ รายจ่ายตาม... 
 
 
 
 
 
 



-  ๕  - 
 

๒.๒ รายจ่ายตามงบรายจ่าย 

งบ รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๕๓ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๔ 

รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๕๕ 

๑. รายจ่ายงบกลาง ๓,๑๑๙,๗๑๑.๑๐ ๑,๑๕๒,๖๐๖.๒๕ ๑,๗๗๒,๖๙๗.๗๔ 
๒. งบบุคลากร ๖,๖๕๓,๔๕๒.๖๓ ๗,๒๕๓,๖๙๙.๘๖ ๑๓,๐๒๔,๓๗๙.๔๖ 
๓. งบด าเนินการ ๑๕,๙๓๕,๔๑๐.๗๗ ๑๔,๐๐๖,๕๒๔.๙๘ ๙,๗๔๕,๕๐๙.๙๓ 
๔. งบลงทุน ๒,๓๓๑,๖๑๐ ๔,๒๑๗,๑๖๗.๒๓ ๔,๔๘๒,๐๘๒.๗๑ 
๕. งบเงินอุดหนุน ๓,๑๕๙,๙๐๓ ๒,๐๓๗,๓๒๖.๐๐ ๒,๐๒๙,๘๘๔.๐๐ 
๖. งบรายจ่ายอื่น ๒๒๖,๓๒๘ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - 

รวมรายจ่าย ๓๑,๔๒๖,๔๑๕.๕๐ ๒๘,๖๘๗,๓๒๔.๓๒ ๓๑,๐๕๔,๕๕๓.๘๔ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารทั่วไป ๑๓,๖๘๕,๙๔๐.๐๐ 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๑๗๒,๕๒๐.๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนการศึกษา ๗,๗๓๗,๐๖๐.๐๐ 
แผนงานสาธารณสุข ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒๔,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๙๙๗,๖๘๐.๐๐ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน ๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗,๕๑๕,๘๑๐.๐๐ 
แผนงานการเกษตร - 
แผนงานการพาณิชย์ - 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง ๔,๔๗๓,๗๙๘.๘๘ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๔๑,๑๘๖,๘๐๘.๘๘ 
(ร่าง) เทศบัญญัติ... 

 
 
 
 
 



-  ๖  - 
 

(ร่าง) 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๕  จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   
 ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น
๔๑,๑๘๖,๘๐๘.๘๘  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารทั่วไป ๑๓,๖๘๕,๙๔๐.๐๐ 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๑๗๒,๕๒๐.๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนการศึกษา ๗,๗๓๗,๐๖๐.๐๐ 
แผนงานสาธารณสุข ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒๔,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๙๙๗,๖๘๐.๐๐ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน ๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗,๕๑๕,๘๑๐.๐๐ 
แผนงานการเกษตร - 
แผนงานการพาณิชย์ - 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง ๔,๔๗๓,๗๙๘.๘๘ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๔๑,๑๘๖,๘๐๘.๘๘ 
 

ข้อ  ๕  ให้ผู้บริหาร... 
 
 
 
 
 



-  ๗  - 
 

ข้อ  ๕  ให้ผู้บริหารงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ                  
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล  
 ข้อ  ๖  ให้ผู้บริหารงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์    มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

   

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใด 

เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗    โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ๑๐  เสียง 
      

๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะ 
ประธานสภาเทศบาล   กรรมการแปรญัตติ  ขอให้สมาชิกเสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง ส าหรับ   

ผู้บริหารเสนอได้โดยไม่ต้องมีผู้รับรอง 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย   กระผมขอเสนอ  นายสมัน  มตุริมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง  ๑.  นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา 

๒. นายยา  วาแมดีซา 
นายบือราเฮง  แวดอยี   กระผมขอเสนอ  นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง  ๑.  นายสมัน  มตุริมย์ 

๒. นายนิพนธ์  อับดุล 
นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา   กระผมขอเสนอ  นายสะมะแอ  บูรอเดีย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง  ๑.  นายบือราเฮง  แวดอยี 

๒. นายนิพนธ์  อับดุล 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบด้วย 
๑.  นายสมัน  มตุริมย์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสะมะแอ  บูรอเดีย รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา   เลขานุการ 
 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ด้วยข้อ  ๔๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
ประธานสภาเทศบาล   การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ 

ที่ ๒)   พ.ศ.  ๒๕๕๔    วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้  และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
 

ยี่สิบสี่ชั่วโมง... 
 
 
 
 
 



 


