
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๕๔ 
เมื่อวันท่ี  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ 

ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ผูมาประชุม 
๑. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามนัห 
๒. นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๓. นายนิรัตน  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันห 
๔. นายดูหะเล็ม  เจะเตะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๕. นายสมัน  มตุริมย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๖. นายอาลียะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๗. นายอดุลย  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๘. นายนิพนธ  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๙. นายการิม  นิกาหล ี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๐. นายอุสมัน  เจะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๑. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๒. นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม   ดวยประธานสภาเทศบาลไดประกาศเปด 
เลขานุการสภา สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๘  เมษายน  

๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และไดมีหนังสือเชิญ
ประชุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔   บัดน้ีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุมพรอมกันแลว ครบองคประชุมจึงขอกราบ
เรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหข้ึนทํา
หนาที่เปดและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
กราบเรียนเชิญคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับ ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล    การประชุมครั้งแรกหากมีสมาชิกทานใดจะขอ 
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แกไขเพิ่มเติมขอความใดหรือมีขอเสนอแนะอะไรบาง ขอเชิญ
ครับ 
-  ๒  - 

 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
๓.๑ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันหแถลงนโยบายตอ
สภาเทศบาล 

 

นายนิรัตน  เสมอภาพ       คําแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันห 
นายกเทศมนตรีฯ     แถลงตอสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

วันที่  ๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
เรียน   ทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห   

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง  ไดประกาศรับรอง
ผลการเลือกต้ังใหขาพเจาไดรับการเลือกต้ังเปน
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันห  เมื่อวันที่ ๑๒  เมษายน  
๒๕๕๔ และในวันน้ีทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรา
มันห  ไดเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหเพื่อให 
ขาพเจาไดทําหนาที่ในโอกาสแรก คือการแถลงนโยบายตอ
สภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ทั้งน้ีเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรา ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ขาพเจาจึง
ขอขอบคุณทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเมืองรามันห  ทุกทานในโอกาสน้ีดวย 
 ในการปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลเมืองรา
มันหตองถือวาเปนภาระหนาที่สําคัญเพราะในสถานการณ
ปจจุบันทางรัฐบาล  ไดมีการถายโอนภารกิจ อํานาจหนาที่  
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  ลงมาสูทองถ่ิน  โดยในการถาย
โอนน้ันมีทั้งการถายโอนภารกิจ  อํานาจ หนาที่ ทั้งสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค  ลงมาสูทองถ่ิน  โดยในการถายโอนมีทัง้การ
ภารกิจ  อํานาจ หนาที่ บุคลากร และงบประมาณ ทําให
เทศบาลตําบลซึ่งเปนองคกรตองรับภาระหนาที่  และปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมายของรัฐบาล  เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน และพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึน 
กอใหเกิดความสงบสุขของบานเมือง ดังน้ัน เมื่อขาพเจาจึงขอ
ต้ังเปาหมายในการปฏิบัติวา “จะปฏิบัติใหเปนไป ตามอํานาจ
หนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  
การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผล  การ
ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ทั้งน้ีจะยึด
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และ 
-  ๓  - 
 

วิธีการที่ทางราชการกําหนดเปนหลัก” เพื่อใหเปนไปตาม
มาตราแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลเมืองรา
มันห  เปนไปดวยความชัดเจนถูกตอง และเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย  ขาพเจาจึงขอแถลงนโยบายที่จะใช
ในการปฏิบัติงาน   ดังตอไปน้ี 
     ๑.  งานพัฒนาเทศบาล   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เกี่ยวกับสาธารณูปการไดแก ไฟฟา โทรศัพท คูระบายนํ้า 
ถนนหนทาง โดยเฉพาะนโยบายกอสรางเปนถนน คสล.ทุก
สาย 
      ๒.  การสังคม  รวมมือดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ประชาชนของสังคมในทุกๆดาน เชน ความสามารถ 
ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยมหรือคุณธรรมทั้งในดานสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจเพื่อใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดี 
และมปีระสิทธิภาพของสังคม 
      ๓.  การสงเสริมธุรกิจ สนับสนุนใหธุรกิจและโรงงานที่มี
อยูแลวใหมีความมั่นคงในการดําเนินการและสงเสริมธุรกิจ
ตาง ๆ เชน บริษัทฯ หางรานฯ  สถาบันการเงิน การ
ทองเที่ยว เปนตน 
      ๔.  สงเสริมอาชีพ สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมกลุมแมบาน จัดฝกอบรมอาชีพแกสตรีและ
เยาวชน ปรับปรุงอาชีพหลักใหมั่นคง จัดต้ังสหกรณในกลุม
อาชีพตาง ๆ 
      ๕.  การสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต  สงเสริม
สุขภาพอนามัย สาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนกิจกรรมของ
กลุมแมบานอยางตอเน่ือง จัดหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เปด
ใหการอบรมความรูดานโภชนาการ การปองกัน และควบคุม
โรคติดตอ เชน โรคเอดส ไขเลือดออก ใหการศึกษาปองปราม
ภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
     ๖.  เลือกต้ังกรรมการชุมชน  จะทําการเลือกต้ังกรรมการ
ชุมชนเพื่อใหมีสวนรวมพัฒนาชุมชนของตน และจัดสรร
งบประมาณให 
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     ๗.  แตงต้ังกรรมการและอนุกรรมการ  จะสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิ และชํานาญการในสาขาอาชีพตาง ๆ เขารวม
เปนคณะกรรมการเทศบาล และ อนุกรรมการฯ เพื่อรวม
เสนอขอคิดเห็นใหคําแนะนําปรึกษา และรับรูการบริหารงาน
ของเทศบาล 
 
 
-  ๔  - 
 

     ๘.  อนุรักษสิ่งแวดลอม  รักษาสภาพสิ่งแวดลอมอนุรักษ
ธรรมชาติ ขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงแหลงนํ้าธรรมชาติ จัดสรร
ที่ 
 
ขุดสระรองรับนํ้าทิ้งจากครัวเรือนทุกชุมชน ที่สําหรับทิ้ง
ขยะ  จัดใหมีที่สําหรับพักผอนหยอนใจ สวนหยอม สวน
สุขภาพและสนามเด็กเลน รณรงคใหรักตนไม ปลูกปาและ
รักษาความสะอาด 
      ๙.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุน  จะติดตอประสานงาน
จัดสรรงบประมาณภายนอกจากภาครัฐและเอกชน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาในเขตเทศบาล นอกเหนือจาก
งบประมาณประจํา 
      ๑๐.  สงเสริมประสิทธิภาพของพนักงานและ
ลูกจาง  จัดซื้อเครื่องมือการปองกันใหเพียงพอ จัดให
เจาหนาที่ อปพร. ไดรับการฝกอบรม และทบทวนใหมี
สมรรถภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานปองกันบรรเทาสาธารภัย 
และรักษาชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
      ๑๑.  ประเพณีและวัฒนธรรม  สงเสริมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยูแลวใหมีตอไป และประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามอื่น ๆ ใหเกิดข้ึนอีก 
      ๑๒.  สนับสนุนการศึกษา  สืบสานการแขงขันกีฬา
ประจําปของตําบล จัดทีมกีฬาของเทศบาล ทําการแขงขันทุก 
ๆ ระดับ ปรับปรุงสนามฟุตบอลของชุมชนตาง  ๆ สนับสนุน
นักกีฬา จัดต้ังกองทุนสงเสริมกีฬาและสวัสดิการนักกีฬา 
      ๑๓.  สวัสดิภาพจราจร  จัดงบประมาณเกี่ยวกับ
การจราจร ติดต้ังปายเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ ที่จอด
รถ รณรงคการใชรถใชถนนเพื่อลดอุบัติภัยบนทองถนนให
นอยลง 
      ๑๔.  เทศบาลสัมพันธ  ขยายเขตเสียงตามสายใหทั่วถึง 
จัดทําจดหมายขาว ประชาสัมพันธการเคลื่อนไหวของ
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เทศบาล โครงการเทศบาลพบประชาชน ประชาสัมพันธ
ระเบียบขอบังคับ เทศบัญญัติ และความรูดานกฎหมายทั่วไป  

ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวา  นโยบายการปฏิบัติงาน
ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหในวันน้ีคง
แสดง    ถึงความต้ังใจ  เปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันหของขาพเจา ซึ่งใน
การปฏิบัติงานน้ันจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  
จึงขอฝากความหวังความต้ังใจและขอถือโอกาสน้ีขอบคุณ
ทุกๆทานและขอจบการแถลงนโยบายไวเพียงเทาน้ี 

 
-  ๕  - 
 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย    ๓.๒ ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับขอเชิญทานนายกครับ 
นายนิรัตน  เสมอภาพ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายนิรัตน  เสมอภาพ 
นายกเทศมนตร ี     ขอเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

หลักการ  ขอ ๒๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ 
๒๕๔๓ บัญญัติไววา การโอนเงินรายจายในหมวด
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
เหตุผล  ดวยเครื่องปรับอากาศในหองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองรามันห  เสียและไมคุมคาซอมแซมจึงมีความ
จําเปนตองซื้อติดต้ังใหม แตเน่ืองจากไมไดต้ังงบประมาณไว 
จึงมีความจําเปนตองต้ังเปนรายการใหม ดังน้ี 
แผนงานงบกลาง  ประเภทรายจายตามขอผูกพัน   โอนลด
คาใชจายในการใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจํานวน ๕๙,๕๐๐ บาท มาต้ังจายเปนรายการใหมใน
งบลงทุนประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๕๙,๕๐๐ 
บาทเพื่อเปนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด  ๔๐,๐๐๐ 
BTU จํานวน  
๑ เครื่อง 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย   มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อ 
ประธานสภาเทศบาล   เครื่องปรับอากาศ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
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นายสะมะแอ  บูรอเดีย   ทานสมาชิกมีอะไรจะเสนอไหมครับ ถาไมมีผมขอปดการ
ประชุม 

ประธานสภาเทศบาล   ครับ 
ปดประชุม เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
  
   
  (ลงช่ือ)                                 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
   (นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม) 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 (ลงช่ือ)    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
     ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห   
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