
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจำปี  ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ผู้มาประชุม 
๑. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
๒. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๓. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๔. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๕. นายนิพนธ์    อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๖. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๗. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๘. นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๙. นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์      

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์    

๒. นายอดุลย์   วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนิรัตน์   เสมอภาพ   นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 

๒. นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์  ปลัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
    

เริ่มประชุม   เวลา ๑๐.๓๐ น. 

นางสาวสีตียาเร๊าะ ดือราแม     ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
เลขานุการสภาฯ   ประจำปี  ๒๕๖๒ บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์มาประชุม                   
    ครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลเมือง                  
    รามันห์  ทำหน้าที่เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
    เรียนเชิญค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ๑.๑ การส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ที่  ทส  ๐๖๑๘/๑๕๖ ลงวันที่                  

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งมอบโครงการแหล่งน้ำตามแผนปฏิบัติการกระจาย
อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมบันทึกการ            
ส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ 

ให้แก่… 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒)  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า                
กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายไกรสร  เพ็งสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรน้ ำภาค ๘  ผู้ ส่ งมอบ และ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  โดย 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ผู้รับมอบ ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ
โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา                  
ในความรับผิดชอบของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ให้แก่ เทศบาลตำบลเมือง
รามันห์ เพื่อนำไปจัดบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามท่ีกำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) ต่อกัน เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับมอบจะนำไปจัดบริหาร
สาธารณะบริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ ไม่ต่ำกว่า                   
ส่วนราชการได้จัดไว้เดิม และผู้รับมอบจะยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางและมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดไว้ทุกประการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ             
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
    มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใด หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง  
    ขอเรียนเชิญครับ 
  

มติทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    ๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาเทศบาลฯ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ชี้แจงครับ 
 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ  
นายกเทศมนตรีฯ   ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน    

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นประเภทวัสดุสำนักงาน 

    ๑. เรื่องเดิม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักปลัดเทศบาล            
ได้ตั้งงบประมาณ  ในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติกเกรด A นั้น 

    ๒. ข้อเท็จจริง 
หน่วยงานสำนักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ในหมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกเกรด A แบบมีพนักพิง 

เนื่องจาก… 
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เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่จัดอยู่ในประเภทครุภัณฑ์  และเพ่ือให้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จึงจำเป็นต้อง              
โอนลดจาก หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกเกรด A แบบมีพนักพิง    เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท 
โดยโอนเพิ่ม ในหมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท 

    ๓.ข้อกฎหมาย  
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๗ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่ 

        ๔. ข้อพิจารณา  
สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพ่ือเป็นประโยชน์และการบริหารงานของเทศบาล 

 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เพ่ือพิจารณา 
ต่อไป 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาเทศบาลฯ       
มติที่ประชุม   เห็นชอบ     ๙    เสียง 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาเทศบาลฯ       
มติที่ประชุม   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไร  ให้ทางฝ่ายบริหารดำเนินการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เชิญครับ  

นายมะคอเละ  ปาระเปะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายมะคอเละ ปาระเปะ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลด้วย     

บริเวณท่ีเป็นทางเปลี่ยว 

นายสมัน  มตุริมย์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายสมัน  มตุริมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าสนามเด็กเล่นชุมชน

ตลาดล่างชำรุดและสนิมเกาะหมดแล้ว  และถนนสายหลังอำเภอบ้านพักครู                 
เป็นหลุมครับ 

 
 
 

นายราเชนทร์... 



 



 


