
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

เมื่อวันอังคารที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ผู้มาประชุม 
๑. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๒. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๓. นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
๔. นาย สะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๖. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘. นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙.  นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายบือราเฮง  แวดอยี  ลาประชุม 
๒.  นายอดุลย์  วาแมดีซา   ขาดประชุม 
๓.  นายมะคอเละ  ปาระเปะ  ขาดประชุม    

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

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ที่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้  ขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีได้สรุปรายละเอียดให้เพ่ือนสมาชิกทราบด้วย  เชิญครับ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ ด้วยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ได้มี 
นายกเทศมนตรีฯ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก  กระผม  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เป็น

ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ประจ าปี  ๒๕๕๖  สาขาการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดี  และได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มรางวัลจาก
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสที่จะ
เสด็จพระราชด าเนินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ในวันที่  ๒๓  
กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๗.๐๐  น.  ณ  ศูนย์การพัฒนาพิกุลทอง  
อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

 

         ระเบียบวาระที่ ๒...                                                              
    



-  ๒  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัย 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๖   เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  

๒๕๕๖  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดหรือมี
ข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

 

มติที่ประชุม รับรอง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๖ 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ต าบลเมืองรามันห์  ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)    พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล    
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์     จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ
เร่งด่วน  จ านวน   ๕   โครงการ  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึง
มีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
งบลงทุน  กองการศึกษา  หมวดค่าค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    (๑)  
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้เป็นเงิน  
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท  (เงินหนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  โอนลด  ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท  (เงินหนึ่งล้านสี่แสนบาท
ถ้วน)   
โอนเพ่ิม  งบลงทุน  กองช่าง  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 
(๑) โครงการก่อสร้างทางเท้า  คสล.  ชุมชนตลาดบน  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   
๗๕  ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ า  ขนาด  ๐.๓๐  x  ๐.๖๐  เมตร  
ยาว  ๖๕  เมตร    เป็นจ านวนเงิน  ๒๘๘,๐๐๐  บาท  (เงินสองแสน
แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
(๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพชุมชนตลาดล่าง     
เป็นจ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
(๓)  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองรามันห์  ขนาด  ๐.๕๐ x ๐.๖๐ เมตร  ยาว  ๑๑๐  เมตร  
เป็นจ านวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐  บาท (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

(๔)  โครงการก่อสร้าง... 



-  ๓  - 
 

(๔)  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ความ
ยาว  ๕๐  เมตร  เป็นจ านวนเงิน  ๑๙๗,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่งแสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
(๕)  โครงการจัดซื้อชุดสนามเด็กเล่น  เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท   (เงินหนึ่งล้านสี่แสนบาท
ถ้วน)  

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติ

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๖  โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ๙   เสียง 
 

๓.๒  การขอความเห็นชอบขายท่ีทิ้งขยะเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรีฯ    เมืองรามันห์  ในการขอความเห็นชอบขายที่ทิ้งขยะเทศบาลต าบล 

เมืองรามันห์ 
ด้วยเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  มีความประสงค์จะด าเนินการ

ขายที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ตามหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ (นส.๓)  เล่ม  ๖๐  หน้า  ๔๔  สารบบเล่มเลขที่  ๔๒๐ 
จ านวนเนื้อที่  ๔ ไร่  ๒  งาน  ๕๕  ตารางวา  ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้าน 
บือแนกูยิ (ทุ่งขมิ้น)  หมู่ที่  ๓  ต าบลตะโล๊ะหะลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา 

เหตุผล   เนื่องจากสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ในปัจจุบัน
เทศบาลไม่ได้ด าเนินการทิ้งขยะในสถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน
แล้ว ประกอบกับสถานที่ดั งกล่ าวตั้ งอยู่นอกเขตเทศบาล  และ
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้ไม่
ปลอดภัยในชีวิตของพนักงานและทรัพย์สินของเทศบาล 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป  
 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ  การขอ 

ความเห็นชอบขายที่ทิ้งขยะเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ๙  เสียง 
      

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔... 



-  ๔  - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไม่มีกระผมขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 

 
(ลงชื่อ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
 
 
 

 

 

 


