
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําป  ๒๕๕๔ 

เมื่อวันพุธท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

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

ผูไมมาประชุม 
 ๑.  นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นางสาวชัญญาพัฒ  สิมิโร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 ๒.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจาพนักงานธุรการ 
  

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม   ดวยประธานสภาเทศบาลไดประกาศเปด 
เลขานุการสภา สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ ๓ ระหวางวันที่  ๑ -  ๓๐ 

สิงหาคม    ๒๕๕๔   และไดมีหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่   
๕  สิงหาคม ๒๕๕๔   บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม
พรอมกันแลว ครบองคประชุมจึงขอกราบเรียนเชิญทาน
ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ข้ึนทําหนาที่เปด
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป กราบเรียน
เชิญคะ 
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-  ๒  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ๑.  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ลาประชุม  ๑  คน  คือ   
ประธานสภาเทศบาล    นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง  เน่ืองจากติดภารกิจจําเปน 
 ๒.  เน่ืองจากวันศุกรที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ เปนวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  รวมพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”   
ณ หองประชุมอําเภอรามัน จังหวัดยะลา เวลา ๐๘.๐๐  น.    
เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและดวยความสํานึกในพระมหา
การุณาธิคุณ  ที่ทรงมีตอประชาชนชาวไทย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับ ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล    การประชุมสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  

เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔  มีสมาชิกทานใดมี
ขอเสนอขอแกไขเพิ่มเติมขอความใดหรือมีขอเสนอแนะ
อะไรบาง ขอเชิญครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
๓.๑ พิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (วาระท่ี  ๑   
รับหลักการ) 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับ ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองรามันห  ไดแถลงคําช้ีแจงงบประมาณ  ของราง 

เทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  
๒๕๕๕  ขอเชิญครับ 

นายนิรัตน  เสมอภาพ       เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
นายกเทศมนตรีฯ     และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

กระผมนายนิรัตน  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีตําบลเมือง
รามันห  กระผมขอเสนอ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
เมืองรามันหฉบับน้ีมาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลเมืองรามันห  ในสมัยประชุมน้ี  ซึ่งไดเสนอ
บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติ  
ดังกลาวมาแลวดวย   

     บันทึกหลักการและเหตุผล 
         ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

                                                            เรื่อง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    
                                                            พ.ศ.  ๒๕๕๕   ของเทศบาลตําบลเมืองรามันห    
                                                             อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
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ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป  

แผนงานบริหารทั่วไป ๑๒,๙๖๓,๖๒๐ 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๒๕๔,๒๘๐ 
ดานบริการชุมชนและสังคม  

แผนการศึกษา ๙,๕๓๙,๕๒๐ 
แผนงานสาธารณสุข ๑๗๐,๐๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห - 
แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๖๓๓,๓๐๐ 
แผนสรางความเขมแข็งและชุมชน ๑,๒๖๐,๐๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑,๓๙๐,๐๐๐ 

ดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐,๐๕๘,๐๗๐ 
แผนงานการเกษตร - 
แผนงานการพาณิชย - 

ดานการดําเนินงานอ่ืน - 
แผนงานงบกลาง ๕,๖๗๕,๕๘๐ 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ๔๖,๙๔๔,๓๗๐ 
 

  เหตุผล 
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินที่
ไดวางแผนไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตลอดปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  จึงเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมือง
รามันห  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
เพื่อเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
     คําแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๕    บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเมือง
รามันห  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหอีกครั้งหน่ึง  
ฉะน้ันในโอกาสน้ี  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองรามันห  
จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ ดังตอไปน้ี 
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-  ๔  - 
 
 

๑. สถานะการคลัง 
          ๑.๑  งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๓  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน
ดังน้ี 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๒๔,๙๐๘,๔๒๐.๗๐   บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม   ๔๐๐,๗๔๙.๕๓  บาท 
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม   ๑๑,๐๖๒,๙๘๖.๗๕  บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมได
เบิกจาย จํานวน   -  โครงการ   โครงการรวม    -    บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน  
จํานวน    -    บาท   โครงการรวม    -      บาท 

                                           ๑.๑.๖  เงินกูคงคาง     -     บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
(๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น           ๓๒,๑๔๑,๓๗๗.๖๘  บาท  
ประกอบดวย 

           หมวดภาษีอากร            ๕๓๕,๗๔๖.๐๐  บาท 
          หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  
           ๙๖,๑๗๖.๕๐  บาท 

          หมวดรายไดจากทรัพยสิน  ๒๖๗,๖๐๑.๗๕  บาท 
           หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  -   บาท 
           หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                ๑,๒๓๐.๐๐  บาท 
           หมวดรายไดจากทุน                       -   บาท            
    หมวดภาษีจัดสรร                ๑๗,๒๘๖,๕๗๖.๔๓   บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         ๑๓,๙๕๔,๐๔๗.๐๐   บาท 

(๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค                        
        ๙,๕๗๓,๘๗๙.๐๐  บาท 

(๓)  รายจายจริง  จํานวน       ๓๑,๔๒๖,๔๑๕.๕๐  บาท  
ประกอบดวย 

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

(๔)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบ ุ               
วัตถุประสงค                       ๙,๕๔๕,๓๗๙.๐๐   บาท 
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(๕)  มีการจายเงินสะสมเพือ่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
จํานวน          ๑๓,๗๔๑,๙๒๘.๔๐  บาท 
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ของเทศบาลตําบลเมือง 
รามันห  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  โดยที่เปนการ
สมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๕  จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
เมืองรามันห  และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดยะลา  
ดังตอไปน้ี 
ขอ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕   
ขอ ๒ เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  เปนตนไป 
ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  ๔๖,๙๔๔,๓๗๐ 
บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

      ขอ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไป 
แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารทั่วไป ๑๒,๙๖๓,๖๒๐ 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๒๕๔,๒๘๐ 
ดานบริการชุมชนและสังคม  

แผนการศึกษา ๙,๔๘๙,๕๒๐ 
แผนงานสาธารณสุข ๑๗๐,๐๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห - 
แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๖๓๓,๓๐๐ 
แผนสรางความเขมแข็งและชุมชน ๑,๒๖๐,๐๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑,๓๙๐,๐๐๐ 

ดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐,๑๐๘,๐๗๐ 
แผนงานการเกษตร - 
แผนงานการพาณิชย - 

ดานการดําเนินงานอ่ืน - 
แผนงานงบกลาง ๕,๖๗๕,๕๘๐ 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ๔๖,๙๔๔,๓๗๐ 
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-  ๖  - 
 

ขอ ๕  ใหผูบริหารงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด รั บ อ นุ มั ติ                  
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล  
ขอ ๖  ใหผูบริหารงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห    มี
หนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี 
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมือง 
รามันหเพื่อพิจารณาตอไป 

นายสะมะแอ บรูอเดีย    มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง
ประธานสภาเทศบาล    หากไมมี  กระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกทานใด 

เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๕    โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ ๑๐  เสียง 
      ไมเห็นชอบ ไมมี   
 

๓.๒ การแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย    ขอใหทานสมาชิกเสนอช่ือผูที่สมควรไดรับการคัดเลือก
ประธานสภาเทศบาล    เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอใหสมาชิกเสนอช่ือ   

จํานวน  ๒  คน พรอมผูรับรอง ๒ คน  และใหทางผูบริหาร
เสนอ  จํานวน  ๑  คน  โดยไมตองมีผูรับรอง  ใหเกียรติ
ทางทานนายกไดเสนอกอนครับ 

นายนิรัตน  เสมอภาพ    กระผมขอเสนอ  นายสมัน  มตุริมย 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายอาลียะ  วาแมดีซา    กระผมขอเสนอ  นายดูหะเล็ม  เจะเตะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    ผูรับรอง  ๑.  นายการิม  นิกาหล ี

๒. นายอดุลย  วาแมดีซา 
นายการิม  นิกาหล ี    กระผมขอเสนอ  นายอาลียะ  วาแมดีซา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    ผูรับรอง  ๑.  นายบือราเฮง  แวดอยี 

๒. นายอดุลย  วาแมดีซา 
มติท่ีประชุม     คณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบดวย 

๑. นายดูหะเล็ม  เจะเตะ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมัน  มตุริมย      รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาลียะ  วาแมดีซา  เลขานุการ 

นายสะมะแอ บูรอเดีย    สมาชิกทานใดที่ประสงคขอเสนอแปรญัตติสามารถเสนอได
ประธานสภาเทศบาล    ต้ังแตวันน้ี  จนถึง  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  ของวันที่  ๑๑   

สิงหาคม  ๒๕๕๔ มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามหรือ
เสนอแนะอะไรเพิ่มเติมบาง  หากไมมีกระผมขอนัดประชุม 
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-  ๗  - 
 

สภาเทศบาลฯ  เพื่อดําเนินการประชุมตอในวาระตอไป  
วาระ  ที่   ๒  การแปรญัตติ  ในวันพฤหัสบดีที่   ๑๑  
สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  และขอปดการ
ประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 

(ลงช่ือ)                                 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงช่ือ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจะเตะ) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงช่ือ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลียะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห   
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