
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

เม่ือวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต 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. นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘. นายการิม  นิกาหลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙. นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๒. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  นายอดุลย์  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

 

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา                                  ต าบลเมืองรามันห์  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๕  ระหว่าง 

วันท่ี ๑  -  ๒๙  กุมภาพันธ์     และได้มีหนังสือเชิญประชุม ลงวันท่ี 
๒๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕   บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมพร้อม 
กันแล้ว ครบองค์ประชุมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
ต าบลเมืองรามันห์  ขึน้ท าหน้าท่ีเปิดและด าเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชิญค่ะ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย  ในวันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  
สนามอาคารพระเศวตสุรคชาทาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดยให้
สมาชิกทุกท่านแต่งกายด้วยชุดกากี  เพื่อร่วมในพิธีเปิด 
 

/ระเบียบวาระที่ ๒... 
 



-  ๒  - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ 
รองประธานสภาเทศบาล   สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔  มี 

สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะ
อะไรบ้าง ขอเชิญครับ 
 

มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา 
     ๓.๑ ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   
     พ.ศ.  ๒๕๕๕      
นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายนิรัตน์  เสมอภาพ 
นายกเทศมนตรี                                 ขอเสนอญัตติขออนุมัติการโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

หลักการ  ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 
ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)    พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  ด้วยอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ใกล้จะแล้ว
เสร็จและได้มีก าหนดจะย้ายสถานท่ีปฏิบั ติราชการไปท่ีอาคาร
ส านักงานหลังใหม่  ภายในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕   จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตกแต่งส านักงานหลังใหม่เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน  แต่
เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ดังนี้ 
แผนงานงบกลาง  ประเภทเบี้ยยั ง ชีพคนชรา  ต้ัง ไว้ เป็น เงิน  
๒,๖๔๖,๐๐๐  บาท  (เงินสองล้านหกแสนส่ีหมื่นหกพันบาทถ้วน) ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป โอนลด  ๘๗๐,๖๐๐ บาท  (เงินแปดแสน
เจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  โอนเพิ่ม (๑) ในงบลงทุน ส านักปลัด  
ประเภทค่าครุภัณฑ์  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานใหม่  ดังนี้ 
๑.  ฉากกั้นห้องต่างๆ สูง ๑.๕  เมตร  จ านวน  ๔๐  เมตร  เป็น
จ านวนเงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

/๒.  ชุดรับแขก...   



-  ๓  - 
 

๒.  ชุดรับแขก  จ านวน  ๒  ชุด ๆ ละ  ๔๐,๐๐๐  บาท  เป็นจ านวน
เงิน  ๘๐,๐๐๐  บาท  (เงินแปดหมื่นบาทถ้วน) 
๓.  ตู้ใส่เอกสารพร้อมช้ันวางเอกสาร  เป็นจ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  
บาท  (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
๔.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  ส าหรับน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
จ านวน  ๑  ชุด  เป็นจ านวนเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท (เงินสองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 
๕.  โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
จ านวน  ๑  ชุด  เป็นจ านวนเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท  (เงินส่ีหมื่นบาท
ถ้วน) 
๖.  จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์พร้อม
ติดต้ัง  จ านวน  ๑  ชุด  เป็นจ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่ง
แสนบาทถ้วน) 
๗.  เก้าอี้พักรอ  จ านวน ๒  ชุด ๆ ละ  ๕,๐๐๐  บาท  เป็นจ านวนเงิน  
๑๐,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
๘.  เก้าอี้ส าหรับห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จ านวน 
๑๖ ตัวๆ ละ ๑,๖๐๐  บาท  เป็นจ านวน  ๒๕,๖๐๐  บาท 
๙.  เครื่องปริ้นท์เตอร์สีพร้อมแทงค์ จ านวน  ๑  ชุด  เป็นจ านวนเงิน  
๔,๕๐๐  บาท  (เงินส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๑๐.  เครื่องปริ้นท์เลเซอร์  จ านวน  ๑  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  
๕,๕๐๐  บาท  (เงินห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  ๕๗๐,๖๐๐  บาท  (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นหกร้อย
บาทถ้วน) 
(๒)  ในงบลงทุน กองช่าง  ประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เพื่อใช้ใน
การด าเนินการโครงการ  ก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมทางเท้าหน้าเสาธง
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์หลังใหม่  จ านวนเงิน  
๑๘๕,๐๐๐ (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
(๓)  ในงบลงทุน กองการศึกษา  ประเภทค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ า  (ภาคสนาม)  เป็นจ านวนเงิน  
๑๑๕,๐๐๐ บาท  (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๗๐,๖๐๐ บาท  (เงินแปดแสนเจ็ดหม่ืนหกร้อย
บาทถ้วน)   

ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อ
พิจารณาต่อไป 
 
  

/๓.๒  ขออนุมัติการโอนเงิน... 



-  ๔  - 
 

๓.๒ ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   
     พ.ศ.  ๒๕๕๕  (กองช่าง)      
นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายนิรัตน์  เสมอภาพ 
นายกเทศมนตรี                                 ขอเสนอญัตติขออนุมัติการโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

หลักการ  ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 
ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)    พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  ด้วยเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้รับข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนชุมชนลีนาและชุมชนตลาฆอฤาแก  ได้รับความเดือดร้อน  
เนื่องจากขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
พจิารณาแล้ว เห็นควรด าเนินโครงการจัดซื้อแทงก์น้ าสแตนเลส    โดย
น าไปติดต้ัง  ๒ จุด  คือ  บาลาเซาะชุมชนลีนาและบาลาเซาะชุมชนต
ลาฆอฤาแก  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว แต่เนื่องจาก
ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดังนี้ 
แผนงานงบลงทุน  กองช่าง  ประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่า
บ ารุ งรักษาและปรับปรุง ท่ี ดินและ ส่ิงก่อสร้ าง   ต้ัง ไว้ เป็น เงิน  
๑๕๐,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐,งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรรและการโยธา ๐๐๓๑๑) โอนลด  
๑๓๐,๐๐๐ บาท  (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  โอนเพิ่ม  ในงบ
ลงทุน กองช่าง  ประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   เพื่อด าเนินโครงการ
จัดซื้อแทงก์น้ าสแตนเลส  ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ลิตร พร้อมขาต้ัง 
จ านวน  ๒  ชุด  ๆ ละ  ๖๕,๐๐๐  บาท  เป็นจ านวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ 
บาท  (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)      

ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 
 
 

/นายสะมะแอ””” 
 



-  ๕  - 
 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย   มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการเสนอญัตติขออนุมัติการโอนเงิน 
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๓.๓ ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   
     พ.ศ.  ๒๕๕๕  (กองการศึกษา)      
นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายนิรัตน์  เสมอภาพ 
นายกเทศมนตรี                                 ขอเสนอญัตติขออนุมัติการโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

หลักการ  ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 
ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)    พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในพื้นท่ี
ในด้านการพัฒนาทักษะการกีฬาและเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้มี
พลานามัยท่ีสมบูรณ์รวมท้ังให้เด็กเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด  
รวมท้ังอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฏหมาย)  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  พิจารณาแล้วเห็นควรให้การ
สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา  ของสมาคมกีฬา
จังหวัดยะลา  แต่เนื่องจากไม่ได้ ต้ังงบประมาณไว้  จึงมีความ
จ าเป็นต้องต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
แผนงานงบเงินอุดหนุน  กองการศึกษา  ประเภทเงินอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์  ค่า
อุดหนุนโรงรียนตาดีกาต้ังไว้เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่งแสน
ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ต้ัง จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป โอนลด  
๔๐,๐๐๐ บาท  (เงินส่ีหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่ม  ในงบเงินอุดหนุน  
กองการศึกษา  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
เอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์  ค่าอุดหนุนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการกีฬา  จังหวัดยะลา   เป็นจ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
(เงินส่ีหมื่นบาทถ้วน)      
ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อ
พิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ 
นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  ท่านสมาชิกมีอะไรจะเสนอไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
รองประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 

 
(ลงช่ือ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
 
            
 

 
   
  
 
 

 
 


