
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

เม่ือวันพุธท่ี  ๑๔  สิงหาคม  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. นายอดุลย์  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘. นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙. นายการิม  นิกาหลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๒. นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๓. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายประชิต  พิสิฐธนกุล  รองปลัดเทศบาล 
 ๒.  นายฟีโรสคาน  กุลาม   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๓.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจ้าพนักงานธุรการ 
  

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา สมัยท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี  ๑ -  ๓๐ สิงหาคม    ๒๕๕๕   และได้มี

หนังสือเชิญประชุม ลงวันท่ี   ๙  สิงหาคม ๒๕๕๕   บัดนี้สมาชิก
สภาเทศบาลมาประชุมพร้อมกันแล้ว ครบองค์ประชุมจึงขอกราบ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขึ้นท าหน้าท่ี
เปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชิญค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล     
 
 
 



-  ๒  - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัย 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี  ๑๓  

กรกฎาคม  ๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (วาระที่  ๑  รับหลักการ) 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย ครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  ได้แถลง 
ประธานสภาเทศบาล ค าช้ีแจงงบประมาณ  ของร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอเชิญครับ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ      เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ    เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายนิรัตน์  เสมอภาพ   

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอเสนอ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ฉบับนี้มาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุม
สภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ  ดังกล่าวแล้ว   

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
                                                     เรื่อง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖                                       
     ของเทศบาลต าบลเมืองรามันห ์  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา                                                           

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารทั่วไป ๑๓,๐๖๖,๗๐๐ 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๒๗๔,๕๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนการศึกษา ๑๐,๕๕๔,๕๖๐ 
แผนงานสาธารณสุข ๑๐๐,๐๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๔๑๒,๘๐๐ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน ๑,๓๑๐,๐๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ๑,๑๙๐,๐๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๙,๕๐๒,๔๕๐ 
แผนงานการเกษตร - 
แผนงานการพาณิชย์ - 
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ด้านการด าเนินงานอื่น  
แผนงานงบกลาง ๒,๒๔๙,๕๘๐ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๓,๖๖๐,๕๙๐ 
  

เหตุผล 
เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้
วางแผนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๖  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
ต าบลเมืองรามันห์อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนัน้ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
๑. สถานะการคลัง 

         ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๕๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน ๑๔,๕๔๘,๔๖๐.๐๑ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม   ๑๐,๓๔๙,๕๐๔.๔๓  บาท 
๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม   ๘,๖๘๔,๘๐๗.๐๗   บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

                                          จ านวน    ๓   โครงการ   โครงการรวม   ๑,๙๖๐,๐๐๐  บาท 
๑.๑.๕ รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน   
๕๐๐,๐๐๐ บาท                  

            โครงการรวม   ๑   โครงการ 
                                  ๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง   ๗,๔๘๐,๐๐๐  บาท 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
(๑)  รายรับจริงท้ังส้ิน   ๔๐,๕๗๑,๕๑๐.๘๘  บาท  ประกอบด้วย 

         หมวดภาษีอากร           ๕๙๘,๓๖๔.๑๑    บาท 
          หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต๑๗๗,๙๖๒.๒๐    บาท 
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          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           ๒๓๖,๓๓๖.๗๑   บาท 
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           -   บาท 
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       ๕,๒๑๔.๐๐  บาท 
          หมวดรายได้จากทุน                  -    บาท 
          หมวดภาษีจัดสรร      ๑๕,๐๙๓,๐๘๘.๗๓   บาท 

         หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      ๑๒,๖๙๙,๕๕๔.๐๐   บาท 
(๒)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                      

                                                                   ๑๑,๗๖๐,๙๘๔.๐๐   บาท 
(๓)  รายจ่ายจริง  จ านวน  ๓๑,๔๒๖,๔๑๕.๕๐ บาท  ประกอบด้วย 

         งบกลาง           ๓,๑๑๙,๗๑๑.๑๐   บาท 
         งบบุคลากร                 ๑๐,๘๑๖,๔๘๔.๙๘   บาท 
         งบด าเนินการ       ๑๑,๗๗๒,๓๗๘.๔๒   บาท 
         งบเงินอุดหนุน                   ๓,๑๕๙,๙๐๓.๐๐   บาท 
         งบลงทุน          ๒,๓๓๑,๖๑๐.๐๐   บาท 
         งบรายจ่ายอื่น             ๒๒๖,๓๒๘.๐๐   บาท          

 (๔)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบ ุวัตถุประสงค์      
        ๙,๕๔๕,๓๗๙.๐๐  บาท                 

(๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีจ านวน 
      ๑๓,๗๔๑,๙๒๘.๔๐  บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๒.๑ รายรับ 
 

รายรับ รายรับจริง 
ปี ๒๕๕๔ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๕ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๖ 

รายได้จัดเก็บ    
    หมวดภาษีอากร ๕๙๘,๓๖๔.๑๑ ๖๒๖,๐๐๐.๐๐ ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

๑๗๗,๙๖๒.๒๐ ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ ๑๕๘,๕๐๐.๐๐ 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๓๖,๓๓๖.๗๑ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ  
    พาณิชย์ 

- - - 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๕,๒๑๔.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ ๑,๐๑๗,๘๘๔.๐๒ ๑,๑๗๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๕๗,๕๐๐.๐๐ 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

    หมวดภาษีจัดสรร ๑๕,๐๙๓,๐๘๘.๗๓ ๑๗,๐๖๗,๐๐๐ ๑๗,๐๖๗,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕,๐๙๓,๐๘๘.๗๓ ๑๗,๐๖๗,๐๐๐ ๑๗,๐๖๗,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๒,๖๙๙,๕๕๔.๐๐ ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ ๒๕,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๑๒,๖๙๙,๕๕๔.๐๐ ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ ๒๕,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๑,๗๖๐,๙๘๔.๑๓   

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

๑๑,๗๖๐,๙๘๔.๑๓   

รวม ๔๐,๕๗๑,๕๑๐.๘๘ ๔๖,๙๔๕,๐๐๐ ๔๓,๖๘๔,๕๐๐.๐๐ 
 

๒.๒ รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 

งบ รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๕๒ 

รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๕๓ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๔ 

๑. รายจ่ายงบกลาง ๑,๓๗๘,๕๒๗.๙๘ ๓,๑๑๙,๗๑๑.๑๐ ๑,๑๕๒,๖๐๖.๒๕ 
๒. งบบุคลากร ๖,๘๖๔,๐๖๓.๗๕ ๖,๖๕๓,๔๕๒.๖๓ ๗,๒๕๓,๖๙๙.๘๖ 
๓. งบด าเนินการ ๑๔,๓๕๑,๕๐๑.๐๓ ๑๕,๙๓๕,๔๑๐.๗๗ ๑๔,๐๐๖,๕๒๔.๙๘ 
๔. งบลงทุน ๕,๒๓๘,๙๘๐ ๒,๓๓๑,๖๑๐ ๔,๒๑๗,๑๖๗.๒๓ 
๕. งบเงินอุดหนุน ๓,๘๕๖,๗๐๕ ๓,๑๕๙,๙๐๓ ๒,๐๓๗,๓๒๖.๐๐ 
๖. งบรายจ่ายอื่น ๑,๙๘๖,๐๐๐ ๒๒๖,๓๒๘ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายจ่าย ๓๓,๖๗๕,๗๗๗.๗๖ ๓๑,๔๒๖,๔๑๕.๕๐ ๒๘,๖๘๗,๓๒๔.๓๒ 
 
นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไม่มี  กระผมขอมติท่ีประชุม  มีสมาชิกท่านใด 

เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖    โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
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๓.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย   ขอให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะ 
ประธานสภาเทศบาล   กรรมการแปรญัตติ  ขอให้สมาชิกเสนอช่ือ  จ านวน  ๒  คน พร้อมผู้ 
 รับรอง ๒ คน  และให้ทางผู้บริหารเสนอ  จ านวน  ๑  คน  โดยไม่

ต้องมีผู้รับรอง  ให้เกียรติทางท่านนายกได้เสนอก่อนครับ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ   กระผมขอเสนอ  นายนิพนธ์  อับดุล 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายดูหะเล็ม  จ๊ะเต๊ะ   กระผมขอเสนอ  นายสมัน  มตุริมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง  ๑.  นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา 

๒. นายอดุลย์  วาแมดีซา 
นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา   กระผมขอเสนอ  นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง  ๑.  นายสมัน  มตุริมย์ 

๒. นายอดุลย์  วาแมดีซา 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบด้วย 
๑.  นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมัน  มตุริมย์      รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  เลขานุการ 
 

นายสะมะแอ บูรอเดีย   ด้วยข้อ  ๔๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
ประธานสภาเทศบาล   การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับ 

ท่ี ๒)   พ.ศ.  ๒๕๕๔    วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้  และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 
สมาชิกท่านใดท่ีประสงค์ขอเสนอแปรญัตติสามารถเสนอได้  ต้ังแต่
วันนี้  จนถึง  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  ของวันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
โดยสามารถยื่นค าเสนอแปรญัตติ   ได้ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีท่านได้เสนอช่ือมาแล้วข้างต้น  ตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมง  มีสมาชิกท่าน
ใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมบ้าง  หากไม่มีกระผมขอ
นัดประชุมสภาเทศบาลฯ  ในครั้งต่อไป  เพื่อด าเนินการประชุมต่อ
ในวาระต่อไป  วาระท่ี  ๒  การแปรญัตติ  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๖  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  และขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 

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

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
 
            
 

 


