
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําป  ๒๕๕๔ 

เมื่อวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๐.๐๐  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. นายการิม  นิกาหล ี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๙. นายอุสมัน  เจะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๐. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๑.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๑๒. นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

ผูไมมาประชุม 
๑.  นายนิพนธ  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม  ดวยประธานสภาเทศบาลไดประกาศเปดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ระหวางวันที่  ๑ -  ๓๐   ตุลาคม    ๒๕๕๔   

มีกําหนด  ๓๐  วัน  และไดมีหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ ๒๓  
ตุลาคม  ๒๕๕๔   บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมพรอมกันแลว 
ครบองคประชุมจึงขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบล
เมืองรามันห  ข้ึนทําหนาที่เปดและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตอไป กราบเรียนเชิญคะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.  ตามที่ธนาคารไทยอิสลามไดมีหนังสือขอเชิญรวมเปนเกียรติใน

โอกาสเปดที่ทําการสาขาใหมสาขารามัน  ในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  
๒๕๕๔ เวลา  ๐๙.๐๐  น.  น้ัน  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เมืองรามันหทุกทานรวมเปนเกียรติในวันดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 ๒.  การรวมพิธีเฉลิมพระเกียรติ  ๕  ธันวามหาราช  ในวันที่  ๕  
ธันวาคม ๒๕๕๔  สภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ขอเรียนเชิญ
สมาชิกทุกทาน  รวมพิธีดังกลาว  รายละเอียดเทศบาลจะแจงมาอีก
ครั้ง  จึงขอแจงมา  ณ โอกาสน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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-  ๒  - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย ครับ ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  

๒๕๕๔  มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมขอความใดหรือมี
ขอเสนอแนะอะไรบาง เชิญครับ 

มติท่ีประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๕ 

นายนิรัตน  เสมอภาพ      เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
นายกเทศมนตรีฯ    ขาพเจาขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล 

เมืองรามันห ในการโอนงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๕  
ดังตอไปน้ี   

ดวยขอ  ๒๗  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
บัญญัติไววา  การโอนเงินงบประมาณรายจาย  ในหมวดคาครุภัณฑ  
ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติจากสภา
ทองถ่ิน 
เหตุผล  ดวยเครื่องถายเอกสาร  เทศบาลตําบลเมืองรามันห  ชํารุด
ไมสามารถใชงานไดปกติและไมคุมคาในการซอมแซม   จึงมีความ
จําเปนตองดําเนินการจัดซื้อเครื่องใหม   แตเ น่ืองจากไมได ต้ัง
งบประมาณไว  จึงมีความจําเปนตองต้ังจายเปนรายการใหม  ดังน้ี 
แผนงานงบกลาง  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ ต้ังไว เปนเงิ น  
๕๐๔,๐๐๐  บาท  (เงินหาแสนสี่พันบาทถวน)  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  โอนลด  ๒๓๘,๐๐๐  บาท   (เงินสองแสนสามหมื่น
แปดพันบาทถวน)  โอนเพิ่ม  ในงบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑ
สํานักงาน  เพื่อใชในการดําเนินการ  ดังน้ี 
๑. จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  จํานวน  ๑  เครื่อง  เปน
เงิน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท (เงินหน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถวน) 
๒.  จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล  จํานวนเงิน  ๑  เครื่อง  
เปนเงิน  ๙๘,๐๐๐  บาท  (เงินเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)  รวมเปน
เงินทั้งสิ้น  ๒๓๘,๐๐๐  บาท  (เงินสองแสนสามหมื่นแปดพันบาท
ถวน)   ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมือง 
รามันหเพื่อพิจารณาตอไป 
 

นายสะมะแอ... 
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-  ๓  - 
 

นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไมมี  กระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ 

การโอนงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๕   
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   ๑๐  เสียง 
     ไมเห็นชอบ ไมม ี
 

๓.๒ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ  มาตรา  ๒๔  กําหนดให  “ในสมัย 
ประธานสภาเทศบาล   หน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย...” เชิญสมาชิกเสนอ  การกําหนด 

สมัยประชุมสามัญ  ประจําป  ๒๕๕๕ 
นายดูหะเล็ม  เจะเตะ   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายดูหะเล็ม  เจะเตะ
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กระผมขอเสนอกําหนดสมัย 

ประชุมสามัญประจําป  ๒๕๕๕  ดังน้ี 
๑.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  เริ่มต้ังแตวันที่   ๑ -  ๒๘  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  มีกําหนด  ๒๘  วัน 
๒.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  เริ่มต้ังแตวันที่   ๑  -  ๓๐  
พฤษภาคม  ๒๕๕๕  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
๓.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  เริ่มต้ังแตวันที่   ๑  -  ๓๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
๔.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  เริ่มต้ังแตวันที่   ๑  -  ๓๐  
ตุลาคม  ๒๕๕๕  มีกําหนด  ๓๐  วัน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายนิรัตน  เสมอภาพ   ทางเทศบาลมีเรื่องแจงใหสภาเทศบาลฯ  ทราบสองเรื่อง  ดังน้ี 
นายกเทศมนตรีฯ ๑.  เน่ืองจากในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  เปนชวงหนา

ฝนทางเทศบาลไดประชุมเพื่อรองรับและเตรียมความพรอมในการ
ปองกันและแกไขปญหาอทุกภัย  ซึ่งทางผูบริหารไดสั่งการให
หนวยงานกองชางดําเนินการสํารวจคูระบายนํ้าในเขตเทศบาลที่เปน
พื้นที่เสี่ยงภาวะนํ้าทวม  และไดดําเนินการขุดลอกคูระบายนํ้าซึ่งเปน
การแกไขปญหาในเบื้องตนไปแลว  ในการน้ีขอใหทางสมาชิกสภา
เทศบาลฯ  ไดดําเนินการสํารวจในเขตพื้นที่รบัผิดชอบดวย  ทาง
เทศบาลจะไดดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตน 

 

๒.  การชวยเหลือ... 
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๒.  การชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม  ในปน้ีทางเทศบาลไดพิจารณา
แลววาในชวงนํ้าทวมทางเทศบาลจะมีบริการอาหารใหแกประชาชน
ผูประสบภัยนํ้าทวม  โดยจะมีการต้ังเตนทบริการอาหารในแตละวัน
และในชวงนํ้าลดทางเทศบาลจะดําเนินการแจกขาวสารอาหารแหง 
ใหแกประชาชน 

 มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะในเรื่องน้ีบางครับ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย   มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบาง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไมมี  กระผมขอปดการประชุม 
 
ปดประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  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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