
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

เม่ือวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห ์
๒. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๓. นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
๔. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๖. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗. นายการิม  นิกาหลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘. นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙. นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๒. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายอดุลย์  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

 

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
เลขานุการสภา                        สมัยท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี  ๑ -  ๓๐   ตุลาคม    ๒๕๕๕   มีก าหนด  ๓๐  วัน  

และได้มีหนังสือเชิญประชุม ลงวันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕   บัดนี้สมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุมพร้อมกันแล้ว ครบองค์ประชุมจึงขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขึ้นท าหน้าท่ีเปิดและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  เรียนเชิญค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี  ๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข

เพิ่มเติมข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง เชิญครับ 
 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓... 



-  ๒  - 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองพิจารณา 
 

๓.๑ การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ  มาตรา  ๒๔  ก าหนดให้  “ในสมัยหนึ่งให้มี 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญส่ีสมัย...” เชิญสมาชิกเสนอ  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจ าป ี ๒๕๕๕ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอเสนอก าหนดสมัย 

ประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๕๕  ดังนี้ 
๑.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๑  เริ่มต้ังแต่วันท่ี   ๑ -  ๓๐  มกราคม  
๒๕๕๖  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
๒.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  เริ่มต้ังแต่วันท่ี   ๑  -  ๓๐  มีนาคม  
๒๕๕๖  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
๓.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  เริ่มต้ังแต่วันท่ี   ๑  -  ๓๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๖  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
๔.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  เริ่มต้ังแต่วันท่ี   ๑  -  ๓๐  ตุลาคม  
๒๕๕๖  มีก าหนด  ๓๐  วัน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

๓.๒ การขอความเห็นชอบในการขอเช่าสถานทีท่ี่ทิ้งขยะมูลฝอย 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ     เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมือง 

รามันห ์ในการขอเช่าสถานท่ี  ท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 
ด้วยมาตรา  ๕๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  บัญญัติไว้ว่า  เทศบาลอาจท ากิจการ
นอกเขตเมื่อ  (๑)  การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ี
ด าเนินตามอ านาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน  (๒)  ได้รับการยินยอมจากสภา
เทศบาลแห่ ง ท้ องถิ่ น ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง   (๓ )   ไ ด้ รั บอนุมั ติ จากรั ฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย 
เหตุผล   ด้วยเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  มีพื้นท่ีท้ังหมด ๘.๒๔  ตาราง
กิโลเมตร  ครอบคลุมท้ังหมด  ๗  ชุมชน มีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด  ประมาณ  
๑,๖๖๑  ครัวเรือน ซึ่งในแต่ละวันจะมีขยะมูลฝอยเป็นจ านวนมากท่ีเทศบาล
จะต้องด าเนินการจัดเก็บ  แต่เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ไม่มีสถานท่ีท้ิงขยะ
หรือก าจัดขยะเอง  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเช่าสถานท่ี  ท่ีท้ิงขยะมูล
ฝอยของหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นอื่นเป็นสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยท่ี
จัดเก็บได้  โดยช าระค่าเช่าเป็นรายปี  เป็นจ านวนเงิน  ปีละ  ๖๐,๐๐๐  บาท   
(เงินหกหมื่นบาทถ้วน)  ต้ังจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี... 
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ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๖  ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
เมอืงรามันหเ์พื่อพิจารณาต่อไป 

นายสะมะแอ บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี  กระผมขอมติท่ีประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขอเช่า

สถานท่ี  ท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 

๓.๓ การขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ     เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
นายกเทศมนตรีฯ จากรายงานยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันท่ี   ๒๘  กันยายน   

๒๕๕๕ 
(๑)  หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน 

          ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕   ๑๐,๗๒๒,๓๕๙.๓๓ 
          (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) 

หัก    บัญชเีงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.  ๘,๙๓๖,๑๕๑.๒๑ 
              บัญชีลูกหนี้ – บ ารุงท้องท่ี   ๔๐,๖๙๙.๓๖   
              บัญชีลูกหนี้ – เงินยืมเงินงบประมาณ       ๑๐๙,๔๖๐.๐๐ -๙,๐๘๖,๓๑๐.๕๗ 

ยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้            ๑,๖๓๖,๐๔๘.๗๖ 
(๒)  พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝาก
คลังจังหวัด 
ยอดเงินเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕     

      ๑๒,๕๔๔,๑๘๙.๐๗ 
           (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) 

หักบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย      ๑,๓๐๖,๕๓๘.๑๕ 
              เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย    ๑๓๐,๓๓๐.๐๐ 

บัญชีลูกหนี้เงินรับฝากต่าง ๆ     ๓๘๑,๐๘๓.๔๗ 
              บัญชีรายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ      ๑๐๙,๔๖๐.๐๐ 
              ทุนส ารองเงินสะสม        ๘,๙๘๐,๗๒๘.๖๙      -๑๐,๙๐๘,๑๔๐.๓๑ 

ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้      
        ๑,๖๓๖,๐๔๘.๗๖ 

      เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ จะมีเงินสะสมที่น าไปบริหารได้  คือ 
ยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้  ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕           

       ๑,๖๓๖,๐๔๘.๗๖ 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ... 
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ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาเทศบาลต าบล 
เมืองรามันห์   ด้วยข้อ  ๘๙  หมวด  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติไวว้่า  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  (๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม  หรือ
กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่
จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เหตุผล   ด้วยเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์  ประเภทคอมพิวเตอร์  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  จ านวน  ๔  รายการ  ดังนี้ 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)   
๒.๕  GHz   มีหน่วยความจ าหลัก  ๔  GB  มีจอภาพ  LCD  ๑๘  นิ้ว  จ านวน 
๑  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  ๒๖,๐๐๐  (เงินสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
๒.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ส าหรับงานประมวลผล   มีหน่วยประมวลผล
กลาง  (CPU)  ๒.๐  GHz   มีหน่วยความจ าหลัก  ๔  GB มีจอภาพชนิด  
XGA  หรือ  WXGA   ๑๒  นิ้ว  จ านวน ๑  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  ๒๗,๐๐๐  
(เงินสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
๓.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  มีความเร็วในการพิมพ์ขาว  ด า  ไม่น้อยกว่า  
๓๐  หน้าต่อนาที  พิมพ์สี  ไม่น้อยกว่า  ๒๐  หน้าต่อนาที  เป็นจ านวนเงิน  
๔,๓๐๐  (เงินส่ีพันสามร้อยบาทถ้วน) 
๔.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  ชนิด  LED  ขาวด า  มีความเร็วในการพิมพ์ขาว  
ด า  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน้าต่อนาที  เป็นจ านวนเงิน  ๓,๖๐๐  (เงินสามพันหก
ร้อยบาทถ้วน) 
เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  ๖๐,๙๐๐  บาท  (เงินหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)  ขอได้
โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายสะมะแอ บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี  กระผมขอมติท่ีประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติ

การจ่ายขาดเงินสะสม  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 
      

   ระเบียบวาระท่ี  ๔... 



 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองอื่น ๆ 
นายสะมะแอ บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบ้าง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายนิรัตน์  เสมอภาพ  ขอรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการการจัดงานวันฮารีรายออิดิล 
นายกเทศมนตรีฯ อัฎฮา  ในวันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลเมือง 

รามันห์   ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป 
นายสะมะแอ บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม  หรือเสนอแนะอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มี  กระผมขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น.   
   

(ลงช่ือ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
 


