
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําป  ๒๕๕๔ 

เมื่อวันศุกรท่ี  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
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.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๓.  นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  
 

ผูไมมาประชุม 
 - 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นางสาวชัญญาพัฒ  สิมิโร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 ๒.  นางไซยีดา  อุสมาน   นักบริหารการศึกษา 

๓.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจาพนักงานธุรการ 
  

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
๓.๔ พิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๕  (วาระท่ี ๓ การลงมติ) 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย สืบเน่ืองจากวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔  สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตําบลเมืองรามันห  ไดดําเนินการประชุมในระเบียบวาระที่  

๓  เรื่องเพื่อพิจารณา  ขอ  ๓.๑  พิจารณารางเทศบัญญัติ  
เรื่องงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ไปสอง
วาระแลว  คือ  วาระที่  ๑  วาระรับหลักการ  และวันที่  
๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  วาระที่  ๒  แปรญัตติ  แลวน้ัน  
และในวันน้ีจะดําเนินการประชุมตอในวาระที่  ๓  วาระลง
มติ 
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-  ๒  - 
 

 กระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบแหงตรา
รางเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  
๒๕๕๕  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
 ไมเห็นชอบ ไมมี  
 

 ๓.๕  ขออนุมัติเห็นชอบใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล  ประจําป  ๒๕๕๔ 

นายนิรัตน  เสมอภาพ ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตําบลเมืองรามันห  ในการขออนุมัติเห็นชอบใหกู

เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ประจําป  ๒๕๕๔  เปนคา
ดําเนินงาน  ประเภทคาใชสอย  ตามเอกสารประมาณการ
ซึ่งไดมอบใหสมาชิกสภาฯ แลว 

 หลักการ  ดวยมาตรา  ๖๖   แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่แกไขเพิ่มเติม  บัญญัติวา  (๖)  เงินกู
จากกระทรวง ทบวง กรม  องคการ  หรือนิติบุคคลตาง ๆ 
ประกอบวรรคสอง  การกูเงินตาม  (๖)  เทศบาลจะกระทํา
ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว  และ  หนังสือ
สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ดวนที่สุด ที่ มท  
๐๘๐๘/ว ๑๗  ลงวันที่  ๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๓  
คณะอนุกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลไดมีมติให
เทศบาล  กูเงินเปนกรณีพิเศษเพื่อใชในการบริหารงานตาม
อํานาจหนาที่  ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยผานความ
เห็นชอบจากจังหวัด 

 เหตุผล  เน่ืองจากเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  
๒๕๕๔  ประกอบกับเทศบาลมีรายไดตํ่ากวาประมาณการ
รายรับมาก  ทําใหมีความจําเปนตองกูเงินจากสํานักงาน
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเปน  จํานวนเงิน  
๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (เงินสามลานบาท)  เพื่อใชในการ
บริหารงานตามอํานาจหนาที ่ และเพื่อรักษาเสถียรภาพ
การเงินการคลัง   
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-  ๓  - 

 

  โดยเทศบาลสัญญาวาจะใชจายดวยความประหยัด  
รอบคอบ  และจะปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของทุกประการ  ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลเมืองรามันห  เพื่อพิจารณาตอไป  

นายสะมะแอ บูรอเดีย    มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามหรือเสนอแนะอะไรบาง 
ประธานสภาเทศบาล หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ

การขออนุมัติเห็นชอบใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
ประจําป  ๒๕๕๔  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
 ไมเห็นชอบ ไมม ี
 ๓.๖  ขอความเห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเมืองรามันห 
นายสะมะแอ บูรอเดีย    เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี  ไดช้ีแจงถึงรายละเอียดถึง
ประธานสภาเทศบาล    หลักการและเหตุผลในการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

ตําบลเมืองรามันห 
นายนิรัตน  เสมอภาพ ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา 
นายกเทศมนตรีฯ     เทศบาลตําบลเมืองรามันห  ในการขอความเห็นชอบใน 

การจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
หลักการ  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดต้ัง  การรวม
และการเลิกลมโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาตาม 
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๑๒/ว ๑๖๔๒ ลง 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ขอ ๑ การจัดต้ัง การรวม  
และการเลิกลมโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาใหขอรับ 
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือเมืองพัทยา เมื่อไดรับ 
ความเห็นชอบแลวใหจัดทําเปนประกาศเรื่อง จัดต้ัง การ 
รวมหรือการเลิกลมโรงเรียนข้ึนไวแลวแตกรณี 
เหตุผล  เทศบาลตําบลเมืองรามันหมีความจําเปนที่ 
จะตอง จัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเพื่อ ตอบสนองความ 
ตองการของชุมชน  จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลเมืองรามันหเพื่อพิจารณาตอไป 

นายสะมะแอ บูรอเดีย มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับญัตติการการ 
ประธานสภาเทศบาล จัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผม

ใครขอใหทางกองการศึกษาไดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
ของโครงการการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมือง
รามันห  เชิญครับ 

 

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

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


 
 

-  ๔  - 
 

นางไซยีดา  อุสมาน ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไดดูขอมูลประกอบ 
นักบริหารการศึกษา รายละเอียด  ตามแบบประเมินที่ไดแจกแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลกับผูปกครองเด็กจํานวน  
๑๐๐  คน  และตัวแทนชุมชนทั้ง  ๗  ชุมชน ๆ ละ  ๑๐  
คน  รวม  ๗๐  คน  จากจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด  
๑๗๐  ชุด  ผลสรุปคิดเปนรอยละ  ดังน้ี 

 ๑.  บุตรหลานของทานมีพัฒนาการที่ดีข้ึนเมือเขาศึกษา 
ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  
๗๔.๑ 
๒.  ผูปกครองและประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ระดับมากที่สุด  คิด
เปนรอยละ  ๗๑.๒ 
๓. ผูปกครองและประชาชนคิดวาเทศบาลควรจัดการ 
เรียนการสอนในระดับอนุบาล  ระดับมากที่สุด  คิดเปน
รอยละ  ๗๓.๕  และ ระดับมาก  คิดเปนรอยละ  ๒๒.๔ 

นายสะมะแอ บูรอเดีย    มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามหรือเสนอแนะอะไรบาง 
ประธานสภาเทศบาล หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ

ในการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองรามันห  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
 ไมเห็นชอบ ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย    มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามหรือเสนอแนะอะไรบาง 
ประธานสภาเทศบาล หากไมมีกระผมขอปดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๐๐  น. 

 
(ลงช่ือ)                                 ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  (นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงช่ือ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจะเตะ) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

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


 
 
 

-  ๕  - 
 

 
 (ลงช่ือ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลียะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห   
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