
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

เม่ือวันศุกร์ท่ี  ๑๗  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. 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   ลาประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายประชิต   พิสิฐธนกุล  รองปลัดเทศบาล 
 ๒.  นายมงคล  เชาว์วิวัฒน์สกุล  นายช่างโยธา 
 ๓.  นายฟีโรสคาน  กุลาม   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๔.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจ้าพนักงานธุรการ 
  

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา 
๓.๔ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๖  (วาระท่ี ๓ การลงมติ) 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย   สืบเนื่องจากวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  สภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองรามันห์  ได้ด าเนินการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ใน

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา  ข้อ  ๓.๑  พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปสอง
วาระแล้ว  คือ  วาระท่ี  ๑  การรับหลักการ  และวันท่ี  ๑๖  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  วาระท่ี  ๒  การแปรญัตติ  แล้วนั้น  และในวันนี ้
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 จะด าเนินการประชุมต่อในวาระท่ี  ๓  การลงมติ  ดังนั้น  ในวันนี้

กระผมจึงขอมติท่ีประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบแห่งตรา 
ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ๘  เสียง 
 

๓.๕  การขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๕๕ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ต าบลเมืองรามันห์  ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี  ๒๕๕๕  
ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)    พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปล่ียนหรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  ด้วยเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้ด าเนินการส ารวจ
ครุภัณฑ์  ประเภทเต้นท์สนามซึ่งมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน  
ท าให้สภาพช ารุดเสียหายใช้งานไม่ได้   จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการซ่อมแซมและเปล่ียนผ้าเต้นท์   เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภาคสนามและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่
เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ดังนี้ 
งบด าเนินการ  ส านักปลัดเทศบาล  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวด อื่นๆ  ค่าจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์   ต้ังไว้เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  (เงินสองหมื่นบาท
ถ้วน)  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  โอนลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  (เงิน
สองหมื่นบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม  งบลงทุน  ส านักปลัดเทศบาล  หมวดค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  (วงเงินเกิน  ๕,๐๐๐  บาท)  เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม
และเปล่ียนแปลงผ้าเต้นท์  เป็นจ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  (เงิน
สองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   ๒๐,๐๐๐  บาท    
(เงินสองหม่ืนบาทถ้วน) 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อ
พิจารณาต่อไป 
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นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการขอ

อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ๙  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองอื่น ๆ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายสมัน  มตุริมย์   เรียนท่านประธาน  กระผมนายสมัน  มตุริมย์  สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอฝากคณะผู้บริหารเทศบาล   

ด าเนินการส ารวจฝาปิดคูระบายน้ าภายในเขตเทศบาล  โดยเฉพาะ
สายถนนเสนารัตน์  เนื่องจากช ารุดและบางจุดไม่มีฝาปิด  ซึ่งจะเป็น
อันอันตรายได้  และด าเนินการซ่อมแซมคูระบายน้ าแตกช ารุด
บริเวณทางเข้าสถานีรถไฟรามัน  ขอบคุณครับ 

นายมะคอเละ  ปาระเปะ   เรียนท่านประธาน  กระผมนายมะคอเละ ปาระเปะ  สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เทศบาล ต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอฝากคณะผู้บริหารเทศบาลได้ 

พิจารณาด าเนินการก่อสร้างคูระบายน้ าบริเวณหลังบ้านพัก
นายอ าเภอรามัน  เนื่องจากไม่มีคูระบายน้ า  เวลาฝนตก  น้ าจะไหล
เข้าบ้านประชาชนในละแวกนั้น   ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความ
เสียหายในทรัพย์สิน  ขอบคุณครับ 

นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา   เรียนท่านประธาน  กระผมนายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เทศบาล ต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอฝากคณะผู้บริหารเทศบาล   

ได้พิจารณาเพิ่มเติมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน  จากหน้าโรงเรียน
บ้านรามัน  ถึง  หน้าโรงพยาบาลรามัน  เพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรได้ ขอบคุณครับ 

นายบือราเฮง  แวดอยี   เรียนท่านประธาน  กระผมนายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เทศบาล ต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอฝากคณะผู้บริหารเทศบาล 
     ด าเนินการส ารวจถนนสายตอแล  -  กาแฮ  เพราะเป็นหลุมเป็นบ่อ 

โดยเฉพาะในช่วงท่ีเป็นทางโค้ง  ในแต่ละจุด  ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุแก่ประชาชนท่ีสัญจรไปมา  ขอบคุณครับ 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  กระนายนิรัตน์  เสมอภาพ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์   ทุกปัญหาท่ีเพื่อสมาชิกได้ฝาก

มานั้น  กระผมจะให้ทางกองช่างด าเนินการส ารวจ และซ่อมแซม
ปรับปรุง  โดยเร่งด่วนเพราะใกล้จะถึงหน้าฝนแล้ว  เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและความเสียหายในทรัพย์สินของประชาชน  
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หากมีปัญหาใดเพิ่มเติม เพื่อนสมาชิกสามารถแจ้งได้ทีเทศบาลเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไม่มีกระผมขอปิดประชุม 
 

 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 

 
(ลงช่ือ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

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

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
 
 
 

 


