
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

เมื่อวันศุกร์ที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ผู้มาประชุม 
๑. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห  
๒. นายเงกลักษณ   ปะจิมะเย็ร  รงรประธานสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห  
๓. นายนิรัตน   เสมงภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืงรรามันห  
๔. นาย สะมะแง  บูรงเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห  
๕. นายสมัน  มตุริมย    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห  
๖. นายงาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห  
๗. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห  
๘. นายงดุลย   วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห  
๙. นายมะคงเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห  
๑๐.  นายบืงราเฮร  แวดงยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห  
๑๑.  นารสาวสีตียาเร๊าะ  ดืงราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายนิพนธ   งับดุล   ขาดประชุม 
๒.  นายงุสมัน  เจ๊ะมะ   ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายประชิต   พิสิฐธนกุล  รงรปลัดเทศบาล 
 ๒.  นารสาวเชาว เลขา  มีจันทร   นักบริหารรานทั่วไป 
 ๓.  นายฟีโรสคาน  กุลาม   นักบริหารรานทั่วไป  

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๔ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗  (วาระท่ี ๓ การลงมติ) 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   สืบเนื่งรจากวันที่  ๕  สิรหาคม  ๒๕๕๖  สภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล เมืงรรามันห   ได้ด าเนินการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ในระเบียบ

วาระท่ี  ๓  เรื่งรเพ่ืงพิจารณา  ข้ง  ๓.๑  พิจารณาร่ารเทศบัญญัติ  เรื่งร
รบประมาณรายจ่ายประจ าปีรบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ไปสงรวาระ
แล้ว  คืง  วาระท่ี  ๑  การรบัหลักการ  และวันที่  ๘  สิรหาคม  ๒๕๕๖  
วาระท่ี  ๒  การแปรญัตติ  แล้วนั้น  และในวันนี้ 

 

จะด าเนินการ... 
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 จะด าเนินการประชุมต่งในวาระท่ี  ๓  การลรมติ  ดัรนั้น  ในวันนี้กระผม
จึรขงมติที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชงบให้ตราร่ารเทศบัญญัติ  เรื่งร 

   รบประมาณรายจ่ายประจ าปีรบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  โปรดยกมืงขึ้น 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
 

๓.๕  การขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
นายนิรัตน   เสมงภาพ   ข้าพเจ้าขงเสนงญัตติ  เพ่ืงขงความเห็นชงบจากสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ต าบลเมืงรรามันห   ในการขงงนุมัติการโงนรบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
ด้วยข้ง ๒๗ แห่รระเบียบกระทรวรมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรบประมาณ
ขงรงรค กรปกครงรส่วนท้งรถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึร (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑  บัญญัติไว้ว่า การโงนเรินรบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดค่าครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่รก่งสร้าร ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยนหรืงโงนไปตั้รจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นง านาจงนุมัติจากสภา
ท้งรถิ่น 
เหตุผล เพ่ืงบรรเทาความเดืงดร้งนขงรประชาชนในเขตเทศบาล 
เทศบาลต าบลเมืงรรามันห จึรมีความจ าเป็นต้งรด าเนินโครรการเร่รด่วน 
จ านวน  ๖  โครรการ แต่เนื่งรจากไม่ได้ตั้รรบประมาณไว้ จึรมีความ
จ าเป็นต้งรตั้รจ่ายเป็นรายการใหม่  ดัรนี้ 
(๑) รบลรทุนกงรช่าร หมวดค่าที่ดินและสิ่รก่งสร้าร ประเภทค่าที่ดิน 
และสิ่รก่งสร้าร 
๑.๑ โครรการก่งสร้ารคูระบายน้ า  คสล. พร้งมฝาปิด  ตั้รจ่ายจากเริน
งุดหนุน  ตั้รไว้   ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  โงนลดเป็นเริน ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท  ครเหลืง  -   บาท 
๑.๒ โครรการก่งสร้ารถนน คสล. บริเวณชุมชนตลาดบน ตัร้จ่ายจากเริน
งุดหนุน ตั้รไว้        ๙๗๐,๐๐๐ บาท  โงนลดเป็นเริน ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท  ครเหลืง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น  ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสน
บาทถ้วน) 
โงนเพ่ิม รบลรทุน กงรช่าร หมวดค่าท่ีดินและสิ่รก่งสร้าร ประเภทค่าท่ี
ดินและสิ่รก่งสร้าร เพื่งเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครรการ ดัรนี้ 
 
 

๑. โครรการก่งสร้าร... 
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๑. โครรการก่งสร้ารถนน คสล. บริเวณหลัรบ้านพักนายง าเภงรามัน 
กว้าร ๔.๐๐  เมตร   ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้งมคูระบาย
น้ า ขนาดกว้าร ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร  ยาว ๑๔๖ เมตร เป็นเริน 
๘๒๗,๕๐๐ บาท 
๒.  โครรการก่งสร้ารถนน  คสล.  ข้ารมัสยิดกลาร  กว้าร  ๖.๐๐  เมตร  
ยาว  ๘๖  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นเริน ๔๐๗,๐๐๐ บาท 
๓.  โครรการก่งสร้ารทารเท้า คสล. บริเวณกูโบร กายูบงเกาะ โดยมีพ้ืนที่
ไม่น้งยกว่า ๑๘๐ ตารารเมตร (รายละเงียดตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด) เป็นเริน ๑๔๘,๐๐๐  บาท 
๔.  โครรการก่งสร้ารคูระบายน้ า  คสล.  ชุมชนกาแฮ  กว้าร  ๐.๕๐  
เมตร  ลึก  ๐.๖๐  เมตร   ยาว ๕๐.๐๐ เมตร  (รายละเงียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด)  เป็นเริน ๒๑๗,๕๐๐  บาท 
๕.  โครรการติดตั้รไฟฟ้าแสรสว่ารภายในชุมชนเขตเทศบาลฯ เป็นเริน 
๒๐๐,๐๐๐  บาท  รวมจ านวน  ๕  โครรการ  เป็นเรินทั้รสิ้น  
๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท (เรินหนึ่รล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
(๒) รบลรทุน กงรช่าร หมวดค่าท่ีดินและสิ่รก่งสร้าร ประเภทค่าที่ 
ดินและสิ่รก่งสร้าร    โครรการก่งสร้ารคูระบายน้ า (ชนิดเรียรหินยาแนว) ขนาด
กว้าร ๒.๕๐  เมตร  ลึก  ๑.๕๐  เมตร   ยาว ๙๐ เมตร  (รายละเงียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด)  เป็นเริน ๔๕๐,๐๐๐  บาท ตั้รจ่ายจากเรินงุดหนุนทั่วไป 
โงนลด  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ครเหลืง  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  

โงนเพิ่มรบลรทุน กงรการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ  ประเภทค่าครุภัณฑ 
ง่ืนๆเพื่งเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ดัรนี้  
๑.  โครรการจัดซื้งท่ีงาบน้ าศพ  จ านวน ๔ ชุด เป็นเริน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๑ โครรการ เป็นเริน ๒๐๐,๐๐๐  บาท (เรินสงรแสนบาทถ้วน) 

ขงได้โปรดน าเสนงต่งที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห เพื่ง
พิจารณาต่งไป   

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้งซักถามหรืงเสนงแนะงะไรบ้าร 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีกระผมขงมติที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชงบการขงงนุมัติ

การโงนรบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๕๖ โปรดยกมืงขึ้น 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ๑๐  เสียง 
     ๓.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการในองค์กรจัดท าแผนพัฒนา 
นายนิรัตน   เสมงภาพ   ขงเชิญทารเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชงบโดยตรรได้ชี้แจรรายละเงียดให้
นายกเทศมนตรี    ทราบเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขงรคณะกรรมการพัฒนาท้งรถิ่น 

นายฟีโรสคานธ ... 
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นายฟีโรสคานธ   กุลาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายฟีโรสคานธ  
นักบริหารรานทั่วไป กุลาม นักบริหารรานทั่วไป  ขงงนุญาตชี้แจรบทบาทและหน้าที่ขงร

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ดัรนี้  ในง านาจหน้าที่ขงรคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  จะต้งรมีส่วนร่วมในการงงกประชาคมกับชุมชน
 เพ่ืงทราบถึรปัญหาและความต้งรการขงรประชาชน  ทั้ร  ๗  
ชุมชน  ขงรเทศบาลและต้งรตรวจสงบร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาเทศบาลเพ่ืงน าร่ารแผนพัฒนาสามปี  น าเสนงให้คณะ
ผู้บริหารประกาศใช้ต่งไป 

ส่วนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
มีง านาจหน้าที่  คืง  ก าหนดแนวทารวิธีการในการติดตามและการ
ด าเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พร้งมรายรานผลและ
เสนงความเห็นซึ่รได้จากการติดตามต่งผู้บริหารท้งรถิ่น  เพ่ืงให้ผู้บริหาร
ท้งรถิ่นเสนงต่งสภาท้งรถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชน
ในท้งรถิ่นทราบโดยทั่วกัน  งย่ารน้งยปีละ  ๑  ครั้ร  ขงรทุกปี  โดยปิด
ประกาศไม่น้งยกว่า  ๓๐  วัน 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ขงให้ท่านสมาชิกเสนงชื่งผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลืงกเป็นคณะ 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการพัฒนาเทศบาล  ขงให้สมาชิกเสนงชื่งพร้งมผู้รับรงร ส าหรับ 

ผู้บริหารเสนงได้โดยไม่ต้งรมีผู้รับรงร 
นายงาลีย๊ะ  วาแมดีซา   กระผมขงเสนง  นายสมัน  มตุริมย  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรงร  ๑.  นายบืงราเฮร  แวดงยี 

๒. นายงดุลย   วาแมดีซา 
นายสมัน  มตุริมย    กระผมขงเสนง  นายสะมะแง  บูรงเดีย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรงร  ๑.  นายงาลีย๊ะ  วาแมดีซา 
       ๒.  นายบืงราเฮร  แวดงยี 
นายบืงราเฮร  แวดงยี   กระผมขงเสนง  นายงาลีย๊ะ  วาแมดีซา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรงร  ๑.  นายสมัน  มตุริมย  

๒.  นายงดุลย   วาแมดีซา 
มติที่ประชุม    รายชื่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

๑. นายสมัน  มตุริมย  
๒. นายสะมะแง  บูรงเดีย 
๓. นายงาลีย๊ะ  วาแมดีซา 

 
นายดูหะเล็ม...   
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นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ขงให้ท่านสมาชิกเสนงชื่งผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลืงกเป็นคณะ 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ขงให้สมาชิก 

เสนงชื่งพร้งมผู้รับรงร ส าหรับ ผู้บริหารเสนงได้โดยไม่ต้งรมีผู้รับรงร 
นายสมัน  มตุริมย    กระผมขงเสนง  นายยา  วาแมดีซา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรงร  ๑.  นายงาลีย๊ะ  วาแมดีซา 

๒. นายงดุลย   วาแมดีซา 
นายบืงราเฮร  แวดงยี   กระผมขงเสนง  นารสาวสีตียาเร๊าะ  ดืงราแม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรงร  ๑.  นายสมัน  มตุริมย  
       ๒.   นายยา วาแมดีซา 
นายสะมะแง  บูรงเดีย   กระผมขงเสนง  นายเงกลักษณ   ปะจิมะเย็ร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรงร  ๑.  นายบืงราเฮร  แวดงยี 
       ๒.  นายนิพนธ   งับดุล 

มติที่ประชุม    รายชื่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
๑. นายยา  วาแมดีซา 
๒. นายเงกลักษณ   ปะจิมะเย็ร 
๓. นารสาวสีตียาเร๊าะ  ดืงราแม 

 

     ๓.๗  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ  มาตรา  ๒๔  ก าหนดให้  “ในสมัย
ประธานสภาเทศบาล   หนึ่รให้มี สมัยประชุมสามัญสี่สมัย...” เชิญสมาชิกเสนง  การก าหนด 

สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
นายสมัน มตุริมย     เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายสมัน  มตรุิมย    
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห   กระผมขงเสนงก าหนดสมัย 

ประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๕๗  ดัรนี้ 
๑.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  เริ่มตั้รแต่วันที่   ๑  -  ๓๐  มกราคม  
๒๕๕๗  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
๒.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  เริ่มตั้รแตว่ันที่   ๑  -  ๓๐  มีนาคม  
๒๕๕๗  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
๓.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  เริ่มตั้รแต่วันที่   ๑  -  ๓๐  
พฤษภาคม  ๒๕๕๗  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
๔.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  เริ่มตั้รแต่วันที่   ๑  -  ๓๐  สิรหาคม  
๒๕๕๗  มีก าหนด  ๓๐  วัน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔... 
 
 
 
 
 



 
-  ๖  - 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้งซักถามหรืงเสนงแนะงะไรบ้าร 
ประธานสภาเทศบาล    
นายมะคงเละ  ปาระเปะ   เรียนท่านประธาน  กระผมนายมะคงเละ ปาระเปะ  สมาชิกสภาสมาชิก
สภาเทศบาลฯ    เทศบาล ต าบลเมืงรรามันห   กระผมขงฝากคณะผู้บริหารเทศบาล 

พิจารณาด าเนินการสงรเรื่งร  เรื่งรแรก  ไฟฟ้าถนนสายบ้านก านันต าบล
กายูบงเกาะ  เนื่งรจากมีบารจุดใช้การไม่ได้  ท าให้แสรสว่ารไม่เพียรพง
งาจก่งให้เกิดความเสียหายต่งชีวิตและทรัพย สินขงรประชาชนได้  เรื่งร
ที่สงร  เรื่งรผู้รับเหมาก่งสร้ารขงรโครรการขงรทารเทศบาลเป็นผู้ว่าจ้าร  
บารรายขาดความรับผิดชงบหลัรจากท่ีโครรการด าเนินการแล้วเสร็จ  ไม่
มีการติดตามผลขงรการด าเนินการโครรการ  ขงบคุณครับ 

นายสมัน  มตุริมย    เรียนท่านประธาน  กระผมนายสมัน  มตุริมย   สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ต าบลเมืงรรามันห   กระผมขงฝากคณะผู้บริหารเทศบาล   

ด าเนินการส ารวจคูระบายน้ าถนนสายจรูญวิถี  จนถึรหน้าสถานีรถไฟ 
รามัน  ระบบการระบายน้ าไหลไม่สะดวกงยากให้ทารเทศบาลช่วย
ด าเนินการล้ารคูระบายน้ าในสายดัรกล่าวด้วย  ขงบคุณครับ 

นายงาลีย๊ะ  วาแมดีซา   เรียนท่านประธาน  กระผมนายงาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาสมาชิก
สภาเทศบาลฯ    เทศบาล ต าบลเมืงรรามันห   กระผมขงฝากคณะผู้บริหารเทศบาล   

ได้พิจารณาเรื่งรการพ่นหมงกควันป้งรกันยุรลาย  เนื่งรจากโรค
ไข้เลืงดงงกก าลัรระบาด  จึรขงให้ทารเทศบาลด าเนินการโดยเร่รด่วน  
ขงบคุณครับ 

นายนิรัตน   เสมงภาพ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  กระนายนิรัตน   เสมงภาพ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต าบลเมืงรรามันห    ทุกปัญหาที่เพ่ืงสมาชิกได้ฝากมานั้น  

กระผมจะให้ทารกงรช่ารและกงรสาธารณสุข  ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดัรกล่าวโดยเร่รด่วน 
หากมีปัญหาใดเพ่ิมเติม เพ่ืงนสมาชิกสามารถแจ้รได้ทีเทศบาลเพื่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่งไป  ขงบคุณครับ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้งซักถามหรืงเสนงแนะงะไรบ้าร 
ประธานสภาเทศบาล   หากไม่มีกระผมขงปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๓๐  น. 

 
(ลรชื่ง)                                 ผู้บันทึกรายรานการประชุม 

  (นารสาวสีตียาเร๊าะ  ดืงราแม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลรชื่ง)    ผู้ตรวจรายรานการประชุม 
  (นายสะมะแง  บูรงเดีย) 
  คณะกรรมการตรวจรายรานการประชุม 



 
-  ๗  - 

 
 (ลรชื่ง)    ผู้ตรวจรายรานการประชุม 
  (นายงาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายรานการประชุม 
 

(ลรชื่ง)    ผู้ตรวจบันทึกรายรานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืงรรามันห    
 
 
 

 

 


