
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๕๔ 

เมื่อวันท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมอืงรามันห 
๒. นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๓. นายนิรตัน  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรตํีาบลเมืองรามันห 
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.  นายอุสมัน  เจะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม   ดวยประธานสภาเทศบาลไดประกาศเปด 
เลขานุการสภา สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ ๒ ระหวางวันที่  ๑ -  ๓๐ 

มิถุนายน    ๒๕๕๔   และไดมีหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 
๒  มิถุนายน ๒๕๕๔   บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม
พรอมกันแลว ครบองคประชุมจึงขอกราบเรียนเชิญทาน
ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามนัห  ข้ึนทําหนาที่เปด
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป กราบเรียน
เชิญคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ๑.  เน่ืองจากวันอาทิตยที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เปน 
ประธานสภาเทศบาล  วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ขอใหสมาชิกสภา

 เทศบาลทุกทาน  รวมกันไปใชสิทธิเลือกต้ังกันทุกคน 
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-  ๒  - 
 

๒.  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธี
เปดการแขงขันกีฬา  อปท.คัพ  ครั้งที่  ๔  ในวันที่  ๑๓  
มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  สนามกีฬากลาง
อําเภอรามัน  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับ ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล    การประชุมครั้งแรกหากมีสมาชิกทานใดจะขอ 

แกไขเพิ่มเติมขอความใดหรือมีขอเสนอแนะอะไรบาง ขอ
เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
๓.๑ ขอความเห็นชอบอนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม 

นายนิรัตน  เสมอภาพ       เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
นายกเทศมนตรีฯ ขาพเจาขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจายขาด

เงินทุนสํารองสะสมของเทศบาลประจําป  ๒๕๕๔  จาก
สภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห ดังตอไปน้ี   

ด ว ย ข อ   ๘ ๗   ว ร ร ค ส อ ง แ ห ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ บัญญัติวา “การจาย
เงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมใน
สวนที่เหลือไมเพียงพอตอการบริหาร โดยใหขอความ
เห็นชอบจากสภาทองถ่ินและใหขออนุมัติผูวาราชการ
จังหวัด”   
 เทศบาลไดต้ังงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  
๒๕๕๔ เปนคาเงินเดือน คาตอบแทน และคาจางพนักงาน
จาง จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงินทั้งสิ้น    ๑๒,๙๒๙,๖๒๐  
บาท (เงินสิบสองลานหน่ึงแสนสองหมื่นเกาพันหกรอยย่ีสิบ
บาท) แตเมื่อผานไปได ๘ เดือนปรากฏวาเทศบาลมีรายได
เขามาตํ่ากวาประมาณการรายรับมาก ทําใหจําเปนตองใช
จายเงินสะสม จํานวน ๓๐๔,๑๔๘.๗๐  บาท (เงินสามแสน
สี่พันหน่ึงรอยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค) และตองจาย
จากเงินทุนสํารองเงินสะสม ทั้งสิ้น ๒,๘๙๕,๘๑๑.๓๐ บาท 
(สองลานแปดแสนเกาหมื่นหาพันแปดรอยสิบเอ็ดบาท
สามสิบสตางค) เปนคาเงินเดือน คาตอบแทน และคาจาง
พนักงานจาง ทั้งน้ี ต้ังแตเดือนมิถุนายนเปนตนไป ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


-  ๓  - 
 

      -  สํานักปลัดเทศบาล  ๖๐๑,๒๐๐   บาท 
      -  กองคลัง   ๒๖๒,๕๖๐   บาท 
      -  กองชาง   ๑๒๙,๙๒๐   บาท 
      -  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   ๔๖,๐๔๐   บาท 
      -  กองการศึกษา   ๑๓๓,๕๒๐   บาท 
      -  พนักงานจางตามภารกิจ ๒๐๗,๓๖๐   บาท 
      -  พนักงานจางทั่วไป  ๘๓๓,๑๒๐   บาท 
      -  นายกเทศมนตร ี  ๑๒๔,๐๐๐   บาท 
      -  รองนายกเทศมนตรี  ๑๔๙,๒๐๐   บาท 
      -  สมาชิกสภาเทศบาล  ๔๑๔,๐๐๐   บาท 
      -  เงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
                    ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ๒๗๖,๐๐๐   บาท 
       รวมเงินท้ังสิ้น           ๓,๑๙๙,๙๖๐  บาท 
 

ในการน้ี ขอเรียนวาเทศบาลตําบลเมืองรามันห มี
เงินสะสม ณ วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ทั้งสิ้น  จํานวน  
๓๐๔,๑๔๘.๗๐  บาท (เงินสามแสนสี่พันหน่ึงรอยสี่สิบแปด
บาทเจ็ดสิบสตางค) 

และมีเงินทุนสํารองเงินสะสม ทั้งสิ้น 
๑๑.๐๖๒,๙๘๖.๗๕  บาท (เงินสิบเอ็ดลานหกหมื่นสองพัน
เการอยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบหาสตางค) จายจากเงิน
สะสม จํานวน ๓๐๔,๑๔๘.๗๐  บาท (เงินสามแสนสี่พัน
หน่ึงรอยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค) และจายจากเงินทุน
สํารองเงินสะสม จํานวน  ๒,๘๙๕,๘๑๑.๓๐ บาท (สองลาน
แปดแสนเกาหมื่นหาพันแปดรอยสิบเอ็ดบาทสามสิบ
สตางค)  คงเหลือ ๘,๑๖๗,๑๗๕.๔๕ บาท (เงินแปดลาน
หน่ึงแสนหกหมื่นเจ็ดพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบหาบาทสี่สิบหา
สตางค 

 

นายสะมะแอ บูรอเดีย    มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง
ประธานสภาเทศบาล    หากไมมี  กระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกทานใด 

เห็นชอบการจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
 

๓.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายสะมะแอ บูรอเดีย    ขอใหทานสมาชิกเสนอช่ือผูที่สมควรไดรับการคัดเลือก
ประธานสภาเทศบาล    เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จํานวน  ๓  คน 

พรอมผูรับรอง ๒ คน  ดวยครับ 
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-  ๔  - 
 

นายดูหะเล็ม เจะเตะ    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายดูหะเล็ม  
สมาชิกสภาเทศบาล    เจะเตะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอเสนอ  นาย อาลียะ  วาแมดีซา  เปนคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาล 

      ผูรับรอง   ๑ นายสมัน มตุริมย 
          ๒. นายบือราเฮง แวดอยี 
นายสมัน มตุริมย     เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายสมัน  
สมาชิกสภาเทศบาล    มตุริมย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห   

กระผมขอเสนอนายดูหะเล็ม  เจะเตะ เปนคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาล 
ผูรับรอง  ๑. นายอาลียะ วาแมดีซา 

                 ๒. นายอดุลย วาแมดีซา 
นายดูหะเล็ม เจะเตะ    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายดูหะเล็ม  
สมาชิกสภาเทศบาล    เจะเตะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอเสนอ  นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง เปนคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาล 

      ผูรับรอง   ๑ นายสมัน มตุริมย 
          ๒. นายอาลียะ  วาแมดีซา 
นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม   ขออนุญาตคะ  ขอสรุปรายนามคณะกรรมการพัฒนา 
เลขานุการสภา     เทศบาล  ตามที่ไดเสนอมา ดังน้ี   

  ๑. นายอาลียะ วาแมดีซา 
๒. นายดูหะเล็ม  เจะเตะ 
๓. นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง   

 

      ๓.๓ คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาล 

นายสะมะแอ บูรอเดีย    ขอใหทานสมาชิกเสนอช่ือผูที่สมควรไดรับการคัดเลือก
ประธานสภาเทศบาล    เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จํานวน  ๓  คน 

พรอมผูรับรอง ๒ คน  ดวยครับ 
-  ๕  - 
 

นายดูหะเล็ม เจะเตะ    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายดูหะเล็ม  
สมาชิกสภาเทศบาล    เจะเตะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอเสนอ  นายสะมะแอ  บูรอเดีย เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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ผูรับรอง   ๑ นายการิม  นิกาหล ี
          ๒. นายอาลียะ  วาแมดีซา 
นายอาลียะ  วาแมดีซา    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายอาลียะ    
สมาชิกสภาเทศบาล    วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอเสนอ  นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ผูรับรอง   ๑ นายดูหะเล็ม  เจะเตะ 

          ๒. นายอดุลย  วาแมดีซา 
นายมะคอเละ  ปาระเปะ    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายมะคอเละ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอเสนอ  นายบือราเฮง  แวดอยี เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ผูรับรอง   ๑ นายนิพนธ  อับดุล 

          ๒. นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง 
นายดูหะเล็ม เจะเตะ    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายดูหะเล็ม  
สมาชิกสภาเทศบาล    เจะเตะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอเสนอ  นายสมัน  มตุริมย เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ผูรับรอง   ๑ นายอดุลย  วาแมดีซา 

          ๒. นายอาลียะ  วาแมดีซา 
นายบือราเฮง  แวดอยี    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายบือราเฮง  
สมาชิกสภาเทศบาล    แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอถอนตัว 
นายนิพนธ  อับดุล    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผมนายนิพนธ  
สมาชิกสภาเทศบาล    อับดล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอใหทางเจาหนาที่ไดช้ีแจงถึงรายละเอียดของบทบาทและ
หนาที่ของคณะกรรมการ  ทั้งสองคณะใหทางสมาชิกได
ทราบดวย  ขอบคุณครับ 

นายนิรัตน  เสมอภาพ    ขออนุญาตครับ  ขอเชิญทางเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
นายกเทศมนตร ี     และแผน  ผูรับผิดชอบโดยตรงไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบ
      เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการทั้งสองชุด 
 
 
 

-  ๖  - 
 

นายฟโรสคานธ  กุลาม    เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผม 
เจาหนาที่วิเคราะหฯ นายฟโรสคานธ  กุลาม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ

แผ น   ขอ อ นุ ญ าต ช้ี แ จ ง บ ท บ า ทแ ล ะ ห น า ที่ ข อ ง
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คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ดังน้ี  ในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จะตองมีสวนรวมในการ
ออกประชาคมกับชุมชน เพื่อทราบถึงปญหาและความ
ตองการของประชาชน  ทั้ง  ๗  ชุมชน  ของเทศบาลและ
ตองตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
เทศบาลเพื่อนํารางแผนพัฒนาสามป  นําเสนอใหคณะ
ผูบริหารประกาศใชตอไป 

  สวนคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  มีอํานาจหนาที่  คือ  กําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและการดําเนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  พรอมรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  และประกาศผลการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  ของทุกป  โดย
ปดประกาศไมนอยกวา  ๓๐  วัน 

นายสะมะแอ บูรอเดีย    มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง
ประธานสภาเทศบาล    หากไมมี  กระผมขอใหทางเลขานุการสภาไดสรุปบุคคลที ่

ไดรับคัดเลือกคณะกรรมการทั้งสองชุด  อีกครั้ง 
นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม   ขอนุญาตคะ  ดิฉันขอสรุปรายนามคณะกรรมทั้งสองชุด 
เลขานุการสภา     ดังน้ี  ๑.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ประกอบดวย 

๑.  นายดูหะเล็ม  เจะเตะ 
   ๒.  นายอาลียะ  วาแมดีซา 
   ๓.  นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง 

              ๒.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล    
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกอบดวย 

๑. นายสะมะแอ  บูรอเดีย 
๒. นายสมัน  มตุริมย 
๓. นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม 

 
 
 

-  ๗  - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย    กระผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประธานสภาเทศบาล    ประชุมมีสมาชิกทานใดเห็นดวยหรือไม  หากเห็นดวยขอให 

เสนอช่ือผูที่เหมาะสม จํานวน ๒ คน พรอมผูรับรอง ๒  คน 
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นายสมัน มตุริมย     เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายสมัน  
สมาชิกสภาเทศบาล    มตุริมย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห   

กระผมขอเสนอนายอาลียะ  วาแมดีซา เปนคณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุม 
ผูรับรอง  ๑. นายดูหะเล็ม  เจะเตะ 

                 ๒. นายอดุลย วาแมดีซา 
นายอาลียะ  วาแมดีซา    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายอาลียะ    
สมาชิกสภาเทศบาล    วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม 

ขอเสนอ  นายสมัน  มตุริมย เปนคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุม 
ผูรับรอง   ๑ นายดูหะเล็ม  เจะเตะ 

          ๒. นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง 
นายสมัน มตุริมย     กระผมขอถอนตัวครับ  และเสนอนายดูหะเล็ม  เจะเตะ
สมาชิกสภาเทศบาล    เปนคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

ผูรับรอง  ๑. นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง 
                 ๒. นายอาลียะ วาแมดีซา 
นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม   ขอนุญาตคะ  ดิฉันขอสรุปรายนามคณะกรรมตรวจสอบ
เลขานุการสภา     รายงานการประชุม อีกครั้ง  ดังน้ี 

๑. นายนายดูหะเล็ม  เจะเตะ 
๒. นายอาลียะ  วาแมดีซา 

นายสะมะแอ บูรอเดีย    มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง
ประธานสภาเทศบาล    เชิญครับ 
นายสมัน  มตุริมย    ขออนุญาตครับ  ประชาชนฝากถามเกี่ยวกับระบบไวเลท 
สมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาล  เพราะเหตุใดในชวงน้ีระบบไวเลททํางาน

ลาชา  ขอใหทางเทศบาลโปรดช้ีแจงใหทราบดวย 
นายนิรัตน  เสมอภาพ เน่ืองจากเครื่องเซิฟเวอรขัดของประกอบกับผูใชบริการ 
นายกเทศมนตรีฯ อินเตอรเนตมีจํานวนมากทําใหการรับสัญญาณของระบบ

ไวเลทมีการลาชา  ซึ่งทางเทศบาลไดปรับปรุงแลว   ขณะน้ี
การทํางานของระบบไวเลทปกติ  และทางคณะผูบริหาร  
จะบริหารงานในสวนตาง ๆ เชนการบริหารงานเทศบาล
และการดําเนินการโครงการตาง ๆ  ทางคณะผูบริหารจะ 
ดําเนินการใหเปนรูปธรรมใหมากกวาที่ผานมาครับ 

 
-  ๘  - 

 

นายสะมะแอ บูรอเดีย    มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง
ประธานสภาเทศบาล    เชิญครับ 

หากไมมี  กระผมขอนัดประชุมครั้งตอไปเพื่อหารือขอ
ราชการที่สําคัญ  ในวันศุกรที่   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ขอใหสมาชิกเขารวมประชุมในครั้ง
ตอไปดวยครับ 
กระผมขอปดการประชุม 

ปดประชุม เวลา  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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นายนิรัตน  เสมอภาพ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายนิรัตน  เสมอ

นายกเทศมนตรภีาพ 
     ขอเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

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

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย   มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการเสนอญัตติขออนุมัติจดัซื้อ 
ประธานสภาเทศบาล   เครื่องปรับอากาศ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย   ทานสมาชิกมีอะไรจะเสนอไหมครับ ถาไมมีผมขอปดการ

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

 (ลงช่ือ)    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
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     ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห   
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