รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผู้มาประชุม
๑. นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
๒. นายเอกลักษณ์ ปะจิมะเย็ง
๓. นายนิพนธ์ อับดุล
๔. นายสะมะแอ บูรอเดีย
๕. นายอาลีย๊ะ วาแมดีซา
๖. นายมะคอเละ ปาระเปะ
๗. นายบือราเฮง แวดอยี
๘. นายสมัน มตุริมย์

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายอดุลย์ วาแมดีซา
๒. นายยา วาแมดีซา
๓. นายราเชนทร์ เจ๊ะมะ
๔. นางสาวสีตียาเร๊าะ ดือราแม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายนิรัตน์ เสมอภาพ
๒. นายอดุลย์ มะยีเต๊ะ
๓. นายทวีป คงสุข
๔. นายเนติ เรืองเริงกุลฤทธิ์
๕. นายสมรรถชัย ชนะชัย

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

บั ด นี้ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มแล้ ว กระผมนายดู ห ะเล็ ม เจ๊ ะ เต๊ ะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔ ครั้ ง ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันนี้เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ไม่มา
จึ ง ขอให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลคั ด เลื อ กเลขานุ ก ารสภาชั่ ว คราว
เพื่อทำหน้าที่แทนเลขานุการสภาชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ครับ
ตามระเบียบ…

-๒ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้ อ ๑๙ วรรคท้ า ย ในการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ครั้ ง ใด ถ้ า ไม่ มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ข้ าราชการหรื อ พนั ก งานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ
ในการประชุมคราวนั้นโดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำ
ด้วยวิธีการยกมือ เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการพนักงานเทศบาล เพื่อทำหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว และจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรั บรองไม่น้อยกว่า ๒ คน
โดยสมาชิกสภาท้ องถิ่ นแต่ ล ะคนมีสิ ท ธิรับ รองได้ เพี ยงครั้งเดีย ว
ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อได้ครับ
นายนิพนธ์ อับดุล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กระผมขอเสนอนายสมัน มตุริมย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ในครั้งนี้ครับ

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ
ผู้รับรอง ๒ คน
๑. นายมะคอเละ ปาระเปะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๒. นายอาลีย๊ะ วาแมดีซา สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายสมัน มตุริมย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นเลขานุการ
สภาชั่วคราว
ขอเชิญนายสมัน มตุริมย์ มาทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว
เชิญครับ

มติที่ประชุม
นายดูหะเล็ม เจะเต๊ะ
ประธานสภาฯ
นายสมัน มตุริมย์
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
ที่เคารพทุกท่าน ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดสมัย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐
สิ งหาคม ๒๕๖๒ และได้ มี ห นั งสื อเชิญ ประชุม สภาฯ เมื่ อ วัน ที่
๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
มาประชุ ม ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว จึ ง ขอกราบเรี ย นเชิ ญ ท่ า น
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมื อ งรามั น ห์ ทำหน้ า ที่ เปิ ด และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชิญครับ
ระเบียบ...

-๓ระเบียบวาระที่ ๑
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๒
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด้วยครับ
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด
หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ รับหลักการ)
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์
แถลงคำชี้แจงงบประมาณ ร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์และสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายนิรัตน์
เสมอภาพ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ กระผมขอแถลง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ฉบับนี้มาเพื่อโปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ในสมัย
ประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง
เทศบัญญัติ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมือง
รามันห์ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์อีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลตำบลเมื อ งรามั น ห์
จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก สภาเทศบาลฯ ทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑. สถานะ…
๒.

-๔๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร
๓๔,๒๒๔,๖๐๑.๐๒ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
๒๖,๔๘๔,๔๙๙.๓๗ บาท
๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม
๙,๗๓๔,๓๒๑.๘๔ บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน ๑ โครงการ รวม ๑,๑๔๒,๘๒๙.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน ๓ โครงการ รวม ๖๘๒,๑๗๑.๐๐ บาท
๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง
๑๗,๔๑๗,๐๘๘.๔๘ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(๑) รายรับจริง
๔๔,๘๕๘,๙๗๘.๕๐ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
๘๒๐,๐๗๙.๒๕ บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ๙๔,๑๑๔.๔๓ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๑๗๑,๕๐๕.๔๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๔๒๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๒๑,๐๗๘,๒๒๔.๔๒ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๒๒,๖๙๔,๖๓๕.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๐,๑๗๒,๖๖๒.๒๖ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๕,๑๔๖,๔๗๙.๒๐ บาท
งบบุคลากร
๑๗,๒๖๕,๑๘๑.๑๒ บาท
งบดำเนินงาน
๖,๒๒๕,๑๕๖.๙๔ บาท
งบลงทุน
๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน
๑,๔๓๘,๕๔๕.๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๕๒๖,๐๔๐.๐๐ บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม
บาท
(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
บาท
คำแถลง…

-๕คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายรับ
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
รวม
รายจ่ายตามงบรายจ่าย
รายจ่าย

รายรับจริง
ปี ๒๕๖๑

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๑

๗๐๘,๒๖๑.๐๔
๖๓,๙๕๕.๘๕
๒๔๕,๐๕๘.๖๘
๔๒๐.๐๐
๑,๐๑๗,๖๙๕.๕๗

๗๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๕,๑๐๐.๐๐
๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๖๑,๑๐๐.๐๐

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๓
๗๗,๙๐๐.๐๐
๘๙,๙๐๐.๐๐
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๔๐๘,๓๐๐.๐๐

๒๔,๗๑๒,๗๙๔.๕๕ ๒๓,๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๙๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๔,๗๑๒,๗๙๔.๕๕ ๒๓,๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๙๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๓,๑๓๕,๙๖๘.๐๐ ๒๓,๘๐๖,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๙๘๑,๖๐๐.๐๐
๒๓,๑๓๕,๙๖๘.๐๐ ๒๓,๘๐๖,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๙๘๑,๖๐๐.๐๐
๔๘,๘๖๖,๔๕๘.๑๒ ๔๘,๓๘๔,๑๐๐.๐๐ ๔๙,๒๙๙,๙๐๐.๐๐

รายจ่ายจริง
ปี ๒๕๖๑

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๒

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๓

จ่ายจากงบประมาณ
๑. งบกลาง
๘,๙๙๑,๕๕๗.๖๘ ๙,๒๔๕,๘๘๒.๐๐ ๙,๕๕๐,๒๖๖.๐๐
๒. งบบุคลากร
๒๐,๕๑๘,๔๓๔.๙๒ ๒๓,๕๒๑,๐๕๐.๐๐ ๒๕,๐๒๕,๗๕๐.๐๐
๓. งบดำเนินงาน
๙,๘๘๓,๕๖๐.๖๗ ๑๐,๘๑๘,๖๒๐.๐๐ ๑๐,๘๗๖,๖๘๔.๐๐
๔. งบลงทุน
๑,๑๕๑,๖๘๐.๐๐ ๒,๓๕๕,๙๐๐.๐๐ ๑,๖๖๑,๒๐๐.๐๐
๕. งบเงินอุดหนุน
๒,๐๔๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๘๖,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ ๔๒,๕๘๗,๒๓๓.๒๗ ๔๘,๓๘๓,๔๕๒.๐๐ ๔๙,๒๙๙,๙๐๐.๐๐
รวม ๔๒,๕๘๗,๒๓๓.๒๗ ๔๘,๓๘๓,๔๕๒.๐๐ ๔๙,๒๙๙,๙๐๐.๐๐

บันทึกหลักการ...

-๖บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ด้าน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

๑๖,๕๗๓,๖๘๗
๑,๔๗๐,๑๐๐
๑๑,๐๓๙,๙๔๗
๒,๙๙๖,๘๐๐
๒,๖๗๒,๔๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๑๕๔,๐๐๐
๔,๔๖๒,๗๐๐
๙,๕๕๐,๒๖๖
๔๙,๒๙๙,๙๐๐

(ร่าง)
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้ งสิ้ น
๔๙,๒๙๙,๙๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๙,๒๙๙,๙๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป...

-๗ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

๑๖,๕๗๓,๖๘๗
๑,๔๗๐,๑๐๐
๑๑,๐๓๙,๙๔๗
๒,๙๙๖,๘๐๐
๒,๖๗๒,๔๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๑๕๔,๐๐๐
๔,๔๖๒,๗๐๐
๙,๕๕๐,๒๖๖
๔๙,๒๙๙,๙๐๐

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท
ข้อ ๖ ให้ผู้บริหารงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล
ข้อ ๗ ให้ผู้บริหารงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบ้าง
หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๗ เสียง

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น
- ไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ไม่มี
นายดูหะเล็ม...

-๘นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น
- งดออกเสียง รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ไม่มี
๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓
ขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จำนวน ๓ - ๗ คน ขอให้ สมาชิก สภา
เสนอชื่ อ พร้ อ มผู้ รั บ รอง สำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารเสนอได้ โ ดยไม่ ต้ อ ง
มีผู้รับรองครับ

นายบือราเฮง แวดอยี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขอเสนอให้มีกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นายบือราเฮง แวดอยี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กระผมนายบื อราเฮง แวดอยี ตำแหน่ ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ขอเสนอ นายนิพนธ์ อับดุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
ผู้รับรอง ๑. นายสมัน มตุริมย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๒. นายมะคอเละ ปาระเปะ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เห็นชอบ

มติที่ประชุม
นายอาลีย๊ะ วาแมดีซา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม
นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีฯ

มติที่ประชุม

กระผมนายอาลีย๊ะ วาแมดีซา ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ขอเสนอ นายสมัน มตุริมย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
ผู้รับรอง ๑. นายนิพนธ์ อับดุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๒. นายสะมะแอ บูรอเดีย ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เห็นชอบ
กระผมนายนิ รั ต น์ เสมอภาพ ตำแหน่ ง นายกเทศมนตรี ฯ
ขอเสนอ นายอาลีย๊ะ วาแมดีซา สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
ผู้รับรอง ๑. นายมะคอเละ ปาระเปะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๒. นายบือราเฮง แวดอยี ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เห็นชอบ
นายสมัน...

-๙นายสมัน มตุริมย์
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการแปรญั ตติ เข้าร่ว มประชุ ม เพื่ อเลื อ ก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ในวันนี้เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์
ด้วยข้อ ๔๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิ จารณาสามวาระรวดไม่ ได้ และในการพิ จารณาวาระที่ ส อง
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้ น จึ ง ขอ เส น อระยะเวลาก ารแ ป รญั ตติ ตั้ งแต่ วั น ศุ กร์
ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สมาชิ ก ท่ านใดที่ ป ระสงค์ ข อเสนอ
แปรญัตติสามารถเสนอได้ โดยสามารถยื่นคำเสนอแปรญัตติ ได้ที่
คณะกรรมการแปรญัตติที่ท่านได้เสนอชื่อมาแล้วข้างต้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมบ้าง
หากไม่มีกระผมขอนัดการประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งต่อไป
เพื่ อ ดำเนิ น การประชุ ม ต่ อ ในวาระที่ ๒ การแปรญั ต ติ ร่ า งเทศ
บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ในวัน จัน ท์ ที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ครับ

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีฯ

๓.๓ การขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรั บ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
คำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผม
นายนิรัตน์ เสมอภาพ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์
ข้ าพเจ้ าขอเสนอญั ต ติ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลเมื องรามั น ห์ ในการขออนุมั ติ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แจง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการ…

-๑๐หลักการ
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ด้ ว ยข้ อ ๒๖ , ๒๗
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
กองการศึ ก ษา เทศบาลตำบลเมื อ งรามั น ห์ ได้ จั ดตั้ งเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ ตั้ งงบประมาณ ค่ าจั ดซื้ อ
เครื่ องปรั บอากาศ จำนวน ๒ เครื่ อง เครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน
ขนาด ๒๐๐๐๐ บี ที ยู ตามเทศบั ญญั ติ ปี ๒๕๖๒ หน้ า ๑๖/๓๔
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.- บาท
กองการศึกษา มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จึงต้องขออนุมัติแก้ไข
เป ลี่ ย น แ ป ล งค ำ ชี้ แ จ งงบ ป ร ะ ม า ณ จ าก เดิ ม ค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องปรับอากาศแบบ
แย ก ส่ ว น ข น าด ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ บี ที ยู แ ก้ ไข เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู
จำนวน ๒ เครื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น ไปตามแผนพั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) วงเงิ น ๘๐,๐๐๐.- บาท
(เงินแปดหมื่นบาทถ้วน)
จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

มี ส มาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบในการขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
คำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบ ๗ เสียง มติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง อื่นๆ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไร ให้ทางฝ่ายบริหารดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เชิญครับ

นายมะคอเละ ปาระเปะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผม
นายมะคอเละ ปาระเปะ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กระผมขอให้ทางผู้บริหารเทศบาลฯเข้าไปสำรวจถนน สายชุมชน
ตอแล เนื่องจากถนนทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อหลายแห่ง
รถสัญจรไม่สะดวกครับ
นายสมัน…

-๑๑นายสมัน มตุริมย์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายสมัน
มตุริมย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขออนุญาตสอบถามท่าน
ปลัดเทศบาลฯ เรื่องโครงการคูระบายน้ำชุมชนตลาดล่าง หน้าปั้ม
ปตท. บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่โครงการดังกล่าว
ยังไม่มีในเทศบัญญัติงบประมาณฯ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับ

นายเนติ เรืองเริงกุลฤทธิ์
ปลัดเทศบาลฯ

หากมีงบประมาณเพียงพอ และไม่ติดปัญหาใด ก็สามารถดำเนินการ
ตามระเบียบฯ ได้ครับ

นายบือราเฮง แวดอยี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายบือราเฮง
แวดอยี ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอติดตามเรื่องฝาคูระบายน้ำ
ที่เคยเสนอไป ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ อยากทราบว่า จะดำเนินการ
เมื่อไรครับ และขอแจ้งเรื่อง ผู้นำชุมชนมัสยิดดารุลอามัน ชุมชนตอแล
ฝากขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการเข้า
ประกวดมัสยิดส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกายูบอเกาะ เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า ได้อันดับ ๒ และเดือนธันวาคมนี้
อำเภอรามันจะคัดเลือกอิหม่ามมัสยิดชุมชนตอแล เข้าประกวดอิหม่าม
ดีเด่นของอำเภอรามัน ให้จังหวัดพิจารณา จึงขอให้ทางเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นผู้รับผิดชอบและให้การสนับสนุนด้วยครับ

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ตรวจสอบแบบแปลน/
ประมาณการก่อสร้างโครงการฯที่ได้แจกไว้ล่วงหน้าไปแล้วนั้นด้วยครับ

นายนิพนธ์ อับดุล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิพนธ์
อับดุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ จากแบบแปลน
ผมอยากทราบว่าจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของโครงการนั้นอยู่ตรงไหน
เกรงว่าจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนลีนา
และจากที่นายสมัน มตุริมย์ สมาชิกสภาฯ สอบถามถึงโครงการ
คูระบายน้ำชุมชนตลาดล่าง หน้าปั้ม ปตท. จะดำเนินการได้หรือไม่
นั้ น ผมคิ ด ดู แล้ ว คงเป็ น ไปได้ ย าก เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ งบประมาณ
จำนวนมาก และอาจมีปัญหากับเจ้าของพื้นที่

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญนายสมรรถชัย ชนะชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวครับ

นายสมรรถชัย ชนะชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลตำบลเมื อ งรามั น ห์ กระผม
นายสมรรถชัย ชนะชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจง
ตามนี้ครับ...

