
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๒ 
เมื่อวันจันทร์ ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นาย ดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๒. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๓. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๔. นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๕. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์    
๖. นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๗. นายอดุลย์  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์     
๘. นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๙. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๒. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนิรัตน์  เสมอภาพ   นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 ๒.  นายอดุลย์  มะยีเต๊ะ   รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 

เริ่มประชุม       เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ที่เคารพทุกท่าน   
เลขานุการสภาเทศบาลฯ สืบเนื่องจากวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธานสภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบล

เมื องรามันห์   ได้ ดำเนิ นการประชุมสมั ยสามัญ  สมัยที่  ๔   ครั้ งที่  ๑                   
ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณาข้อ ๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ การรับ
หลักการ) และข้อ ๓.๒ พิจารณาการแต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น   
ใน วั น นี้ จ ะด ำ เนิ น ก ารป ระชุ ม ต่ อ  เรื่ อ ง พิ จ า รณ า ร่ า ง เท ศ บั ญ ญั ติ                  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่ ๒ การ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) 

    บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 
    จึ งขอกราบ เรียน เชิญ ท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์              
    ทำหน้าที่เปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชิญค่ะ 

นายดูหะเล็ม... 
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นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
ประธานสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  มาประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิด 

การประชุม  ณ บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาป่วย ๑ ท่าน คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุ กท่ าน  ตรวจสอบรายงานการประชุม      
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  
    มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใด หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง 

           ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระท่ี ๒ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ตามท่ีสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานผลการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ  ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้บริหารเทศบาลฯ ทราบก่อนการประชุมไม่น้อย 
    กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วนั้น 
    กระผม ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ                 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นผู้ชี้แจงรายงานผลการแปรญัตติฯ 
                                          ด้วยครับ 

นายนิพนธ์  อับดุล  เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กระผม นายนิพนธ์ อับดุล ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอชี้ แจงรายงานการพิจารณาร่างเทศ

บัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ดั งนี้    
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้ว                 
ได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ, รองประธานฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ดังนี้                 

    ๑. นายนิพนธ์  อับดุล       เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    ๒. นายสมัน  มตุริมย์       เป็นรองประธานกรรมการฯ 

๓. นายอาลีย๊ะ วาแมดีซา       เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

และใน... 
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และในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอยื่น                  
คำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๖๓ และการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตาม
ระเบียบฯ จึงให้คงไว้ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้เสนอ   

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  ๓  ราย  นั้น 
 คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒๕๖๓  ตามร่างเดิมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภา
เทศบาลแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการยื่นเสนอขอแปรญัตติ แ ก้ ไข ใน ต อ น ใด ห รื อ
ข้อเสนอใด และการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คำแปรญัตติ  ดังนั้น ถือว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้คงไว้ตามร่างเดิม มีสมาชิกท่านใดมีข้อ
ซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้าง  หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบใหค้งไว้ตามร่างเดิม จำนวน   ๙   เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  ไม่มี  

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  ไม่มี 
 

๓.๒  พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  (วาระท่ี ๓ การลงมติ) 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ผมขอมติที่ประชุมครับ  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓     จำนวน  ๙   เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายดูหะเล็ม...   
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นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ไม่มี 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ไม่มี 

๓.๓  การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๖๓  
                                        และสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา ๒๔  กำหนดให้ “ ในสมัยหนึ่งให้มีสมัย
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสามัญสี่สมัย...”  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอการ กำหนดสมัยประชุม            

สมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๓ 
นายสมัน  มตุริมย์  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายสมัน  มตุริมย์   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมขอเสนอกำหนดสมัย  
    ประชุม  สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖๓  ดังนี ้

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  
    เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  มีกำหนด  ๓๐  วัน 
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒   
    เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐  สงิหาคม ๒๕๖๓    มีกำหนด  ๓๐  วัน 
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  
    เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓   มีกำหนด  ๓๐  วัน 
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  
    เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  มีกำหนด  ๓๐  วัน 
และกระผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป คือ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๖๔ 

     เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  มีกำหนด  ๓๐  วัน 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการเสนอกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙   เสียง เป็นเอกฉันท์ 

๓.๔ ขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 
- วาระท่ี ๑ (รับหลักการ) 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมือง               
ประธานสภาเทศบาลฯ  รามันห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ 
นายนิรัตน์… 



- ๕ - 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์  เสมอภาพ 
นายเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ขอเสนอญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก

สภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ในการขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 

    หลักการ  
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ รวมทั้งเพ่ือการกำหนดมาตรการในการควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ตลอดจนเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ               
เหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเมือง
รามันห์ 

    เหตุผล 
โดยที่มาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๐  กำหนดไว้เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น  และ
เพ่ือป้องกันอันตรายและเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการกำหนดให้ส่วนหนึ่งใดของพ้ืนที่หรือ
ทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอำนาจนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าว
ออกมาบังคับใช้  ประกอบกับภายในเขตท้องที่เทศบาลตำบลเมืองรามันห์                 
ได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  
เพ่ือกำหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสั ตว์ภายในพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไข
เพ่ิ ม เติ มถึ ง  (ฉบั บที่  ๑๓ )  พ .ศ .๒ ๕๕ ๒   ป ระกอบกับมาตรา  ๒ ๙                             
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๖๐  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  เรื่อง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลเมือง             
รามันห์ 
ตามรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  เรื่อง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....  ที่ได้แจกให้ทุกท่านพิจารณาไปแล้วนั้น 

 จึ งขอได้ โป รดนำเสนอต่ อที่ ป ระชุ มสภ าเทศบาลตำบล เมื อ งรามั นห์                
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ ขอเสนออนุมติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
นายเทศมนตรีฯ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ....  สามวาระรวดเดียว                     

โดยให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และให้ประธานสภาฯ 
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม... 



- ๖ - 
   

มติที่ประชุม อนุมัติ  ๙  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะ 
ประธานสภาฯ  รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุม

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... หรือไม ่ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์                      
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...   
จำนวน  ๙  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

     
- วาระท่ี ๒ (การแปรญัตติ) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ  
ประธานสภาฯ  พิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ โดยให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
 เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗                

ข้อ ๔๕  เมื่อสภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานสภาที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ในวาระที่สอง 
ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ              
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ถือว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม  

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมต ิ
ประธานสภาฯ  ทีป่ระชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้คงไว้ตามร่างเดิม  จำนวน  ๙  เสียง  เป็นเอกฉันท์  

- วาระท่ี ๓  (การลงมติ) เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมือง                  
รามันห ์ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ           
ประธานสภาฯ    ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ – ๒ มาแล้ว วาระท่ี ๓ 

ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)              
พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร               
ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม… 



- ๗ - 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...   
จำนวน  ๙  เสียง  เป็นเอกฉันท ์

๓.๕ ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลง                   
ประธานสภาเทศบาลฯ ความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เรียนเชิญทา่นนายกเทศมนตรีฯ 

ชี้แจงครับ 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์  เสมอภาพ 
นายเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบ

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

    หลักการ  
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดยะลา 
โดยที่เทศบาลนครยะลามีศูนย์บริการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มีระบบ              
เก็บขนและก็กำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยการเผาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ                      
มีระบบควบคุมมลพิษที่เป็นไปให้ตามมาตรฐาน 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงได้ร่วมมือกับเทศบาลนครยะลาจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่จังหวัดยะลา  

    เหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าทีในการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ ,๑๙ บัญญัติให้
อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยที่เกิดในเขต
ท้องถิ่นตนเอง โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานขอรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน หรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยตามาตรา ๑๙ ก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
กำหนดไว้ การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำเสนอสภาท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๘) 
๒.) พ.ร.บ.... 



- ๘ - 

๒.) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘,๑๙ 

๓.) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบต่อไป 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร
ประธานสภาเทศบาลฯ   จัดการมูลฝอยติดเชื้อ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร
ประธานสภาเทศบาลฯ   จัดการมูลฝอยติดเชื้อ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ไม่มี 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงในการในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ   การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ไม่มี 

๓.๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์  เสมอภาพ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบ 

จากสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 หลักการ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจหน้าที่จะพิจารณาอนุมัติให้
แก้ไขได้ ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงิน
ตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมข้ึนใหม่แล้วหากวงเงินรวมดังกล่าว
มีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการ
ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการ 
 

แก้ไขสัญญา... 
 



- ๙ - 
 
แก้ ไขสัญ ญ าหรือข้อตกลงด้ วย  และอาศั ยตามอำนาจตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กองช่างเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
ได้ตั้ ง งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า 
สาย ยล.ถ. ๐๔ -๐๓๐  บ้านกายูใต้  – บู เก๊ะลาก๊ะ กว้าง  ๐ .๔๐  เมตร                     
ลึก  ๐.๙๕  เมตร  ระยะทาง   ๒๖๕.๐๐  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) หน้า ๓๒/๓๔  ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ หน้า ๒๓ ต้ังไว้เป็นเงิน  
๒,๐๒๐,๐๐๐.- บาท  (เงินสองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)  ตามสัญญาจ้างเลขท่ี  
๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๒             

จากการประชุมสภาเทศบาล  ประชุมสามัญ  ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่  ๑๒  
ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการอนุมัติจากประชุมสภา เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับพาราแอสฟัลต์  ซึ่งได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๔    

                        งบลงทุน  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
จำนวน  ๑  โครงการ  ดังนี้   

                           ๑. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลต์  จำนวน  ๓  สาย 
๑)  สายจรูญวิถี  หนา  ๕.๐  ซม.  กว้าง  ๖.๕๐ – ๘.๐๐  เมตร                        
ระยะทาง  ๑,๑๐๙.๐๐  เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง   ๘,๔๐๖.๒๕  ตารางเมตร    
๒)  สายหลังอำเภอรามัน  หนา  ๕.๐  ซม.   กว้าง  ๖.๐๐   เมตร                   
ระยะทาง    ๒๔๕.๐๐  เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง  ๑,๔๗๐.๐๐  ตารางเมตร                                            
๓)  สายทางเข้าอำเภอรามัน หนา  ๕.๐  ซม.  กว้าง  ๑๐.๕๐  เมตร                    
ระยะทาง  ๑๐๐.๐๐  เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง   ๑,๐๕๐.๐๐    ตารางเมตร   
จำนวนเงิน  ๕,๔๑๘,๓๔๖.-บาท                                                                           
(เงินห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)                                                   
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 
 

เหตุผล... 

 



-๑๐- 
เหตุผล 
กองช่างเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีความจำเป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
รายละเอียด  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    แผนงานอุตสาหกรรมและ
ก าร โย ธ า  งาน บ ริ ห ารทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ อุ ต ส าห ก รรม แ ล ะก าร โย ธ า                           
ตามรายละเอียดดังนี้ 
๑.  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากเดิม 
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า                              
สาย ยล.ถ. ๐๔-๐๓๐ บ้านกายูใต้ – บูเก๊ะลาก๊ะ กว้าง  ๐.๔๐  เมตร                                  
ลึก  ๐.๙๕  เมตร  ระยะทาง   ๒๖๕.๐๐  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) หน้า ๓๒/๓๔  ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ หน้า ๒๓                                           
ตั้งไว้เป็นเงิน ๒,๐๒๐,๐๐๐.-บาท   (เงินสองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)                                   
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๒   

                      แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น  
๑.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า                               
สาย ยล-ถ ๐๔-๐๓๐ สายบ้านกายูใต้-บูเก๊ะลาก๊ะ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร                                       
ลึก ๐.๙๕ เมตร  ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร ด้านขวาแนวทางเริ่มจาก กม.ที่ ๐+๐๐๐.๐๐ - 
กม.ที่ ๐+๑๘๕.๐๐ รวมระยะทาง  ๑๘๕.๐๐  เมตร และด้านซ้าย แนวทางเริ่มจาก กม.
ที่ ๐+๐๖๓.๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๓๐.๐๐ รวมระยะทาง ๖๗.๐๐ เมตร  
(ตามแบบแปลนที่แก้ไข) 
๒.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า                      

กม.ที่ ๐+๑๗๗.๐๐ ก่อสร้างรางระบายน้ำกลม คสล. Ø ๐.๔๐  เมตร ๒ แถว 
จำนวน ๑๒ เมตร และบริเวณ กม.ที่ ๐+๑๕๕.๐๐-๐+๑๘๕.๐๐ ระยะทาง 
๓๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร(ตามแบบมาตรฐาน ทถ.-๒-๒๐๒ และตามแบบ
แปลนที่แก้ไข) จำนวนเงิน  ๒,๐๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านสองหมื่นบาท
ถ้วน) 

                  ๒.  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากเดิม 
                           โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลต์  จำนวน  ๓  สาย                         

๑)  สายจรูญวิถี  หนา  ๕.๐  ซม.  กว้าง  ๖.๕๐ – ๘.๐๐  เมตร                   
ระยะทาง  ๑,๑๐๙.๐๐  เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง   ๘,๔๐๖.๒๕  ตารางเมตร  
๒)  สายหลังอำเภอรามัน  หนา  ๕.๐  ซม.   กว้าง  ๖.๐๐   เมตร                          
ระยะทาง    ๒๔๕.๐๐  เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง  ๑,๔๗๐.๐๐  ตารางเมตร                                              
๓)  สายทางเข้าอำเภอรามัน หนา  ๕.๐  ซม.  กว้าง  ๑๐.๕๐  เมตร                 
ระยะทาง  ๑๐๐.๐๐  เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร                
จำนวนเงิน  ๕,๔๑๘,๓๔๖.-บาท (เงินห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ
หกบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

                                                
 

ขอแก้ไข… 



-๑๑- 
 

    ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน   ๒   สาย                                                                 
ข้อ ๑) สายจรูญวิถี   และ  ข้อ ๓) สายทางเข้าอำเภอรามัน        

   ๑) สายจรูญวิถี  หนา  ๕.๐  ซม.  กว้าง  ๕.๐๐ – ๙.๐๐  เมตร   
ระยะทาง  ๑,๑๔๔.๐๐  เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง   ๘,๔๒๗.๐๐  ตารางเมตร 
 ช่วง กม.ที่๐+๖๔๒.๐๐-๐+๖๔๘.๐๐ ระยะทาง ๖.๐๐ เมตร บริเวณ
ดังกล่าวเป็นท่อบล็อก คสล.ซึ่งระดับผิวทางเดิมสูงเป็นเนินจึงทำให้เว้นโดยไม่มี
การเสริมผิวบริเวณดังกล่าว แต่ให้ผู้รับจ้างทำการ (ELVELLINO) ปรับระดับผิว
ทางหัว - ท้ายให้ระดับใกล้เคียงสอดรับกับระดับผิวทางบนท่อบล็อกเดิมให้มาก
ที่สุดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 ช่วง กม.ที่ ๑+๑๐๙.๐๐ – ๑+๑๕๐.๐๐ ระยะทาง ๔๑.๐๐ เมตร              
ขอขยายพื้นท่ีเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร รวมพ้ืนที่ ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร 

 

๓)  สายทางเข้าอำเภอรามัน  สามารถดำเนินการเสริมผิวหนาและซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัสต์ หนา ๕.๐ เซนติเมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐.๐๐ (จุดเริ่มต้น
โครงการ) กว้าง  ๑๑.๕๐  เมตร และช่วง กม.ที่ ๐+๑๐๐.๐๐ (จุดสิ้นสุด
โครงการ) กว้าง ๙.๕๐ เมตร รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง  ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร   
จำนวนเงิน  ๕,๔๑๘,๓๔๖.-  บาท  (เงินห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสาม
ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)                                      
จึ งขอได้ โปรดนำเสนอต่อที่ ป ระชุมสภาเทศบาลตำบลเมื องรามันห์                         
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  ๙  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

มีนายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ไม่มี 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงในการขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม   ไม่มี 

 

 

ระเบียบวาระ... 



 


