
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓   ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ผู้มาประชุม 

๑. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๒. นาย เอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๓. นาย นิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
๔. นาย สะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๖. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘.  นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙.  นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐.  นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑.  นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ (ลา) 
๒.  นายอดุลย์  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายประชิต  พิสิฐธนกุล  รองปลัดเทศบาล 
 ๒.  นางสาวเชาว์เลขา  มีจันทร์  นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
 ๓.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  ๕ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๓๐ น. 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม ด้วยประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภา 
เลขานุการสภา เทศบาลสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๖   บัดนี้สมาชิกสภา

เทศบาลมาประชุมพร้อมกันแล้ว ครบองค์ประชุมจึงขอเรียนเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์    ท าหน้าที่เปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  แจ้งสมาชิกลาประชุม  ๒  คน  คือ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑.  นายนิพนธ์  อับดุล 

๒. นายอดุลย์  วาแมดีซา 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒… 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ 
รองประธานสภาเทศบาล  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๖   เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 

    มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง 
 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 

๓.๑  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖  (กองช่าง) 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์กระผม นายนิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 

ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมือง 
รามันห์ ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)    
พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล  เทศบาลต าบล
เมืองรามันห์     จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเร่งด่วน  จ านวน ๒ โครงการ  
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดังนี้ 
งบลงทุน  กองช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า (พร้อมฝาปิด)  สายจรูญวิถีบริเวณหลัง
สถานีต ารวจภูธรรามัน  ตั้งไว้เป็นเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (เงินหนึ่งล้านห้าแสน
บาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  โอนลด  ๙๙๐,๐๐๐  บาท  (เงินเก้าแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน)   
โอนเพิ่ม  งบลงทุน  กองช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 
(๑) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล 
เมืองรามันห์  โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๓๖๐  ตารางเมตร  เป็นจ านวนเงิน  
๖๑๒,๐๐๐  บาท  (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดนัดวันพฤหัสบดี   
ขนาดกว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๗๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลก าหนด)  เป็นจ านวนเงิน  ๓๗๘,๐๐๐  บาท  (เงินสามแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๙๙๐,๐๐๐  บาท  (เงินเก้าแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นายดูหะเล็ม… 
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นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นอะไรบ้าง  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุม 

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
(กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๙   เสียง 
 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เนื่องจากขณะนี้เวลา  ๑๒.๐๐  น.  กระผมขอพักการประชุมเพื่อให้สมาชิกได้พัก 
ประธานสภาเทศบาล  รับประทานอาหารและท าภารกิจส่วนตัว  และจะประชุมต่อในเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมพร้อมกันแล้ว ครบองค์ประชุมจึงขอเรียนเชิญ 
เลขานุการสภา ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์    ท าหน้าที่เปิดประชุมและ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป     

    ๓.๒  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 

ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)    
พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์     จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ดังนี้ 
งบด าเนินการ  กองคลัง  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนลด ๒,๖๐๐บาท  
(เงินสองพันหกร้อยบาทถ้วน)     
โอนเพ่ิม  งบลงทุน  กองคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน  จ านวน  ๑ รายการ  คือ  
จัดซื้อเก้าอ้ีบาร์สูงขาชุบ (ส าหรับบริการประชาชน)  จ านวน  ๒  ตัว ๆ ละ  
๑,๓๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๒,๖๐๐  บาท   (เงินสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นอะไรบ้าง  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุม 

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
(กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๙   เสียง 
๓.๓  ขออนุมัติการโอน... 
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๓.๓  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม นายนิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 

ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)    
พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  เนื่องจากวิทยุสื่อสารประจ ารถกู้ชีพเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  มีอายุ
การใช้งานเป็นระยะเวลานานและมีสภาพช ารุดเสียหายไม่สามารถด าเนินการซ่อม
ได้  ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ ารถกู้ชีพมีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร  
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินจัดซื้อครุภัณฑ์  ประเภท
วิทยุสื่อสาร  จ านวน  ๑  เครื่อง  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงมีความ
จ าเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
งบด าเนินการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หมวดค่าตอบแทน   ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่ พิเศษ  ตั้งไว้เป็นเงิน 
๒๐๔,๐๐๐  บาท  (เงินสองแสนสี่พันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  โอนลด  
๑๒,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)     
โอนเพ่ิม   งบลงทุน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทวิทยุสื่อสาร 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน  ๑ รายการ  คือ  วิทยุสื่อสาร
พร้อมติดตั้ง  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท (เงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพ่ือพิจารณาต่อไป  
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นอะไรบ้าง  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุม 

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
(กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๙   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออะไรบ้าง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายนิรัตน์… 



 -  ๕  - 
 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายนิรัตน์      
นายกเทศมนตรี   เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  ขอแจ้งให้สมาชิกในที่ประชุม 

ทราบว่า  ปีนี้เทศบาลเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์  ภายใต้ชื่อ “เมืองรามันห์เกมส์”  โดยจะด าเนินการจัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่  ๒๗  ถึงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  และจะมีพิธีเปิดในวันที่  
๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  จึงขอเชิญเพ่ือนสมาชิก
ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในวันดังกล่าวด้วย  และขอความร่วมมือจากสมาชิกที่มี
ความสามารถในการเล่นกีฬาในประเภทกีฬาต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันด้วยตาม
ก าหนดการท่ีทางเทศบาลได้ก าหนดไว้  โดยดูรายละเอียดได้ท่ีกองการศึกษา 

และร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา  ในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖   
เวลา  ๑๖.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ขอบคุณครับ 

นายมะคอเละ  ปาระเปะ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมได้รับแจ้งจากประชาชน ชุมชนตลาฆอฤาแก  

ขอให้กระผมน าเรื่องสปอร์ตไลท์ที่ตั้งอยู่ถนนสายบ้านก านันต าบลกายูบอเกาะ   
น าเสนอให้ทางเทศบาล ฯ เนื่องจากใช้การไม่ได้   

นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมได้รับแจ้งจากประชาชน  ขอความช่วยเหลือ

จากเทศบาล ฯ สองเรื่อง   
๑.  ให้ทางเทศบาล ฯ  ด าเนินการซ่อมถนนสายข้างมัสยิดกลางอิสลาเมียะห์
เนื่องจากเป็นหลุมเป็นบ่อและระบบการระบายน้ าไม่ดีท าให้น้ าไหลเข้าบ้านเรือนใน
เวลาฝนตก 
๒.  เรื่องสัญญาณไวเลท  ซึ่งปัจจุบันใช้การไม่ได้หลายจุด   

นายบือราเฮง  แวดอยี  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขอฝากให้เทศบาล ฯ ด าเนินการซ่อมแซมศาลากูโบร์  

เนื่องจากช ารุดทรุดโทรมเพราะมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน และขอให้ทาง
เทศบาลด าเนินการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้มาละหมาดหนึ่งหลัง 

นายสะมะแอ บูรอเดีย  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายสะมะแอ บูรอเดีย  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้รับค าร้องขอจากคณะกรรมการมัสยิดอิสลาเมียะห์ 

มัสยิดกลางอ าเภอรามัน  ขอให้เทศบาล ฯ ช่วยเหลือเรื่องจัดสถานที่อาบน้ าศพ  
เนื่องจากสถานที่เดิมช ารุดทรุดโทรมมาก 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ ครับขอบคุณมากส าหรับเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่ช่วยสอดส่องดูแลให้กับเทศบาล  
นายกเทศมนตรีฯ กระผมขอตอบเป็นข้อ 

๑. เรื่องสปอร์ตไลท์ถนนสายบ้านก านัน  ทางเทศบาลได้ด าเนินการติดต่อกับการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอรามันแล้ว  โดยให้ด าเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว  ทางเทศบาลจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
 

๒. กระผมจะ... 



 


