
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 
เม่ือวันที่  ๓ ธันวาคม  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 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายฟีโรสคานธ์  กุลาม  นักบริหารงานท่ัวไป ๖ 
 ๒.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร  ๕ 

 

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  เนื่องจากวันนี้เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  ไม่มาประชุม ตามระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ข้อ  ๑๙  วรรคสอง  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฎิบัติหน้าท่ีได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฎิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวและให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้ท่าน 

สมาชิกได้คัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวเพื่อท าหน้าท่ีเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขอให้สมาชิกได้เสนอช่ือผู้ท่ีสมควร  เป็นเลขานุการ
สภา ช่ัวคราว 

 
 

นายดูหะเล็ม... 
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นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  กระผมขอเสนอ  นายสมัน  มตุริมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้รับรอง  นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา 
      นายอดุลย์  วาแมดีซา 
 

มติที่ประชุม   นายสมัน  มตุริมย์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 

นายสมัน  มตุริมย์  สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมพร้อมกันแล้ว ครบองค์ประชุมประธานสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ขึ้นท าหน้าท่ีเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบ 

วาระต่อไป   
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัย 
ประธานสภาเทศบาล สามัญ  สมัยท่ี  ๔  เมื่อวันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕   

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง  
ขอเชิญครับ 

 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองพิจารณา 
๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   

                                        (พ.ศ.  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๗) 
นายฟีโรสคานร์  กุลาม     สืบเนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ขององค์กรปกครอง 
นักบริหารงานท่ัวไป  ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ 

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๖  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ข้อ  ๒๘  (๓)  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๗)   
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ภาระหน้าท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าแผนติดตาม 
 

และประเมินผล... 
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และประเมินผลเพื่อให้วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการด าเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการท างานของปีท่ีผ่านมาได้ด้วยวิธีการ
ติดตามและประเมินผล 
การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา 
การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลโดยตนเอง 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ปี ๒๕๕๕ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมเสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สรุปผลตามแบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับ 
การจัดแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นการประเมิน จากท้ังหมด ๑๘ ข้อ 
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ มีการจัดท าและด าเนินงานตามแผนงานครบถ้วน
กระบวนการ 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  จาก
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี  ของเทศบาลต าบล 
เมืองรามันห์ จะเห็นได้ว่า มีจ านวนโครงการท้ัง ๕ ยุทธศาสตร์ของปีแรกท้ังส้ิน 
๑๓๕ โครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท าแผนในปีนี้ของคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสอดคล้องของงบประมาณท่ีได้รับ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าจ านวนโครงการในปี ๒๕๕๕ มีจ านวนไมม่ากเกินไปเมื่อเทียบกับ
แผนพัฒนาปีท่ีแล้ว 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๑  จ านวน 

โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๙  จาก 
จ านวนโครงการท้ังหมด ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๐ 
 

๒.  ยุทธศาสตร์... 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ จ านวนโครงการ 
ท่ีแล้วเสร็จ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ จ านวนโครงการท่ียังไม่ได้
ด าเนินการ ๒๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ จากจ านวนโครงการท้ังหมด 
๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒ 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม  
จ านวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๓ จ านวน
โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗ จากจ านวน
โครงการท้ังหมด ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๑ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน
โครงการท่ีแล้วเสร็จ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘ จ านวนโครงการท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ จากจ านวนโครงการ
ท้ังหมด ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓  
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวนโครงการ
ท่ีแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ จ านวนโครงการท่ียังไม่ได้
ด าเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ จากจ านวนโครงการท้ังหมด ๖ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
จากผลการด าเนินงานของเทศบาลตามแผลพัฒนาปี ๒๕๕๕ จะเห็นได้ว่าแต่ละ
ยุทธศาสตร์จะด าเนินการน้อยมาก ถ้าเทียบกับโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
สามปี ในความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปควรบรรจุโครงการแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ท่ีจะได้รับการจัดสรรด้วยหรือควรบรรจุโครงการท่ีจะท าจริงให้มากท่ีสุด  
เพราะจากตารางสรุปจะเห็นได้ว่า จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนมีท้ังส้ิน ๑๓๕ 
โครงการ และได้ด าเนินการไปเพียง ๓๗ โครงการ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
จะได้เพียง ร้อยละ ๒๗.๔๑ 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
อันดับท่ี คิดเป็น ๓๙ เปอร์เซ็นต์  รองลงมายุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษา
ความสงบเรียบร้อย ๒๐.๑๘ เปอร์เซ็นต์  ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อย
สุดได้แก่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เบิกจ่ายไปท้ังส้ิน ๑๑.๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
 

ความคิดเห็นของ... 
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการมีความเห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
มีความจ าเป็นอันดับท่ี ๑ ท่ีทางเทศบาลจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามตาราง 

         ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได้ด าเนินการจัดท าและด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ โดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๔๐ คน โดยแยกเป็นชุมชนละ ๒๐ ชุด และได้
ด าเนินการส ารวจเป็นท่ีเรียบร้อย 
สรุปผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
ผลการด าเนินการส ารวจ ความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ จ านวน ๗ ชุมชน จ านวน ๑๔๐ คน ในภาพรวมโดย
ส ารวจจากแบบสอบถามท้ังส้ิน ๙ ประเด็น  ภาพโดยรวมมีอยู่ด้วยกัน ๓ ระดับ 
คือพอใจมาก  พอใจ และไม่พอใจ 
จากจ านวนประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม พอใจมากคิดเป็นร้อยละ๑๔.๒๑ 
จากจ านวนประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม  พอใจ   คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๒ 
จากจ านวนประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๗ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินการส ารวจ ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ จ านวน ๑๔๐ คน จาก ๗ ชุมชน โดยแยกแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยส ารวจจ านวน ๘ ประเด็น แต่ละประเด็นมีจ านวนคะแนนเต็ม 
๑๐ ในท่ีนี้ขอสรุปในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๒๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๕๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๑๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๕๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๒๙ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคะแนนความพึ่งพอใจของประชาชนมากท่ีสุด รองลงมา ยุทธศาสตร์
ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๕ 
ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน /ชุมชนน่าอยู่ และยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 

ความเห็นของ... 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
จากสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน คณะกรรมการติดตามฯมี
ความคิดเห็นว่า  ควรให้ความส าคัญกับโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๕ 
ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ และยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพราะในปีนี้ได้คะแนนความพึง่
พอใจน้อยสุด คณะผู้บริหารควรให้น้ าหนักกับท้ังสองยุทธศาสตร์นี้ด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหนทาง หรือแม้แต่การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

    ๓.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม     
นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
นายกเทศมนตรี  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห ์

กระผมขอรายงานยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน   
๒๕๕๕  ดังนี้ 

(๑)  หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน 
      ยอดเงินสะสม  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕   ๑๐,๗๗๔,๗๐๕.๙๑ 
      (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) 
หัก    บัญชเีงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.  ๘,๙๓๖,๑๕๑.๒๑ 
          บัญชีลูกหนี้ – บ ารุงท้องท่ี        ๔๔,๙๕๗.๔๑  
          บัญชีลูกหนี้ – เงินยืมเงินงบประมาณ    ๑๐๙,๔๖๐.๐๐  

เงินขาดบัญชี                                              ๐.๙๐  -๙,๐๙๐,๕๖๙.๕๒ 

ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้      ๑,๖๘๔,๑๓๖.๓๙ 

(๒)  พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 
ยอดเงินเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕    ๑๒,๖๙๖,๘๒๘.๑๙ 
       (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) 
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย   ๑,๒๖๖,๕๓๘.๑๕ 
          เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย         ๑๓๐,๓๓๐.๐๐ 

บัญชีลูกหนี้เงินรับฝากต่าง ๆ     ๓๘๑,๐๘๓.๔๗ 
          บัญชรีายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ     ๑๐๙,๔๖๐.๐๐ 
          ทุนส ารองเงินสะสม     ๙,๑๒๕,๒๘๐.๑๘ - ๑๑,๐๑๒,๖๙๑.๘๐ 
ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้         ๑,๖๘๔,๑๓๖.๓๙ 

เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ จะมีเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ดังนี้ 
ยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕             ๑,๖๓๖,๐๔๘.๗๖ 
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม         ๑,๐๓๖,๙๑๘.๐๐ 
ยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้  ณ  วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕        ๕๙๙,๑๓๐.๗๖ 
 
 

นายนิรัตน์... 
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นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จากสภาเทศบาลต าบล

เมืองรามันห์  
ด้วยข้อ  ๘๙  หมวด  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติไว้ว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุนของปีนั้น  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของ 

ประชาชน  ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เหตุผล   ด้วยเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม  เพื่อด าเนินโครงการเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  
จ านวน ๒  โครงการ  ดังนี้   
(๑) โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลเมืองรามันห์  ขนาดกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร  พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
๒๗๐  ตารางเมตร โดยติดต้ังหลังคาเมทัลชีท  ชนิดกันความร้อน   เป็นจ านวน
เงิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  (กองช่าง) 
(๒) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม  พร้อมปรับพื้นท่ีลานเอนกประสงค์  เป็น 
จ านวนเงิน  ๓๔๙,๑๓๐.๗๖ บาท  (เงินสามแสนส่ีหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
บาทเจ็ดสิบหกสตางค์)  (กองการศึกษา) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๙๙,๑๓๐.๗๖  บาท  (เงินห้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันหนึ่ง
ร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อพิจารณา
ต่อไป  

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๐  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย ท่านสมาชิกมีอะไรจะเสนอไหมครับ ถ้าไม่มีก่อนปิดการประชุมครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล  นี้ผมขอแจ้งให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 
 

พระบาทสมเด็จ... 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมอ าเภอรามัน  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  โดยให้
สวมชุดสีกากีคอพับแขนยาว  โดยพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

(ลงช่ือ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสมัน  มตุริมย์) 
         เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
 
            
 
 
   
  
 
 
 
 
 


