
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นาย ดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๒. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๓. นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
๔. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๖. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗. นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙.  นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑. นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   (ลากิจ) 
๒. นายอดุลย์  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์       (ลากิจ) 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๓๐ น. 
นายดูหะเล็ม   เจ๊ะเต๊ะ   เนื่องจาก นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  ต าแหน่งเลขานุการสภา
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ลากิจ  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
     ต าบลเมืองรามันห์  เลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือข้าราชการหรือ
     พนักงานเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
     ต าบลเมืองรามันห์ในสมัยประชุมครั้งนี้ด้วย เชิญครับ  
นายสะมะแอ  บูรอเดีย   กระผมขอเสนอ  นายสมัน  มตุริมย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง  ๑.  นายมะคอเละ   ปาระเปะ 
       ๒.  นายอาลีย๊ะ     วาแมดีซา 
       ๓.  นายบือราเฮง   แวดอยี 
นายสมัน  มตุริมย์    ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๑ -  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗  และได้ม ี
              หนังสือเชิญประชุม ลงวันที่  ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗  บัดนี้สมาชิกสภา
                        เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  
                                                    จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์                                               
                                                    ท าหน้าที่เปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป                                                          
                                                    เรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑… 



- ๒ - 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล                                                                                                                 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี   ๒๕๕๗  เมื่อวันที่   ๑๗  

พฤษภาคม  ๒๕๕๗  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

นายสมัน  มตุริมย์ กระผม  นายสมัน มตุริมย์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ รามันห์ กระผมขอให้แก้ไขตรงชื่อของผมครับ นายสมันต์ ซึ่งผิดอยู่ 

เดิมแล้วไม่มี ( ต์ ) ครับ ขอบคุณครับ   

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ครับ ผมจะแจ้งผู้บันทึกรายงานการประชุมให้รีบแก้ไขให้ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะ 
 อะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓ .๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  (วาระท่ี  ๑  รับหลักการ) 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  ได้แถลง 
ประธานสภาเทศบาล ค าชี้แจงงบประมาณ ของร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอเชิญครับ 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ      เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ    เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายนิรัตน์  เสมอภาพ   

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอเสนอ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ  ดังกล่าวแล้ว 
 
 
 

ค าแถลง... 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   

 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์
           บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองรามันห์      
 จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
 ต าบลเมืองรามันห์อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
 เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
 สภาเทศบาลฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ   

และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ดังต่อไปนี้ 

 ๑. สถานะการคลัง 
         ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่  ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗        
             เทศบาลต าบลเมืองรามันห์มีสถานะการเงินดังนี้ 

  ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร                ๒๐,๐๐๘,๒๗๙.๔๓   บาท 
  ๑.๑.๒ เงินสะสม                        ๑๐,๙๓๗,๕๑๑.๓๘   บาท 
  ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม                   ๗,๑๙๗,๑๑๕.๗๑   บาท 
  ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

                                                   จ านวน   -  โครงการ     รวม    -   บาท 
  ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   - 

                                  ๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง            ๒๒,๖๖๓,๕๘๖.๗๔   บาท 
   ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

  (๑)  รายรับจริง             ๒๙,๔๑๑,๙๓๔.๕๗  บาท  ประกอบด้วย 
                หมวดภาษีอากร             ๖๖๘,๑๐๒.๖๖    บาท 
                หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                    
                                                                                      ๖๔,๘๑๔.๔๐    บาท 
                หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            ๒๔๐,๑๘๘.๙๗    บาท 
                หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      -       บาท 
                หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               ๕,๔๔๐.๐๐     บาท 
                หมวดรายได้จากทุน               -          บาท 
                หมวดภาษีจัดสรร        ๑๘,๔๗๗,๘๘๔.๗๐    บาท 

               หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              ๑๔,๙๓๗,๐๗๕.๐๐    บาท 
  (๒)  เงินอุดหนุที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                          
                                                                    ๑๔,๖๓๕,๐๑๐.๐๐    บาท 
 
 
 
 

(๓)  รายจ่ายจริง ... 
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  (๓)  รายจ่ายจริง  จ านวน  ๒๐,๖๑๐,๓๓๖.๙๗ บาท ประกอบด้วย 
               งบกลาง           ๙๗๒,๓๒๑.๑๕    บาท 
               งบบุคลากร                   ๑๑,๔๓๕,๒๔๒.๒๑  บาท 
               งบด าเนินงาน                 ๘,๕๙๘,๙๓๗.๘๐    บาท 
               งบลงทุน                               ๒,๔๕๙,๐๑๕.๓๔    บาท 
         งบเงินอุดหนุน                        ๑,๔๓๒,๑๘๐.๐๐    บาท 
               งบรายจ่ายอื่น                           -    บาท          
   (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ    
                        วัตถุประสงค์              ๑๓,๗๓๑,๗๓๖.๐๐    บาท 

  (๕)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม          ๔๐๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
  (๖)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม           -    บาท          

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒.๑ รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี  ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๘ 

รายได้จัดเก็บ    
  หมวดภาษีอากร ๗๓๕,๐๗๗.๙๐ ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ๑๑๓,๗๔๒.๕๐ ๑๕๖,๕๐๐.๐๐ ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๕๗,๗๓๒.๓๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๑,๙๒๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ ๑,๒๑๘,๔๗๒.๗๐ ๑,๑๕๕,๕๐๐.๐๐ ๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.    
  หมวดภาษีจัดสรร ๑๘,๑๕๒,๒๑๒.๗๑ ๑๗,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. ๑๘,๑๕๒,๒๑๒.๗๑ ๑๗,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.    
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๓,๙๒๒,๙๕๔.๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. ๑๓,๙๒๒,๙๕๔.๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

- - - 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

- - - 

รวม ๓๓,๒๙๓,๖๓๙.๔๑ ๔๑,๒๒๑,๕๐๐.๐๐ ๔๓,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ 
 

๒.๒ รายจ่าย... 
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๒.๒ รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
งบ รายจ่ายจริง 

ปี  ๒๕๕๖ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๗ 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๘ 

๑. รายจ่ายงบกลาง ๑,๗๐๘,๙๔๔.๔๓ ๔,๔๗๓,๒๔๐.๐๐ ๔,๑๙๘,๙๐๐.๐๐ 
๒. งบบุคลากร ๑๒,๐๓๙,๘๖๘.๙๑ ๑๓,๕๒๕,๕๐๐.๐๐ ๑๔,๙๔๘,๙๐๐.๐๐ 
๓. งบด าเนินงาน ๑๑,๐๒๗,๑๘๒.๘๔ ๑๖,๐๓๐,๐๑๐.๐๐ ๑๑,๙๐๔,๖๒๐.๐๐ 
๔. งบลงทุน ๕,๕๓๑,๔๖๙.๒๔ ๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐ ๙,๙๘๗,๘๒๐.๐๐ 
๕. งบรายจ่ายอื่น ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๖. งบเงินอุดหนุน ๑,๘๙๘,๘๓๒.๐๐ ๒,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๖๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายจ่าย ๓๒,๒๐๖,๒๙๗.๔๒ ๔๑,๑๖๖,๒๕๐.๐๐ ๔๓,๖๒๕,๒๔๐.๐๐ 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารทั่วไป ๑๒,๙๓๐,๔๘๐.๐๐ 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖๗๖,๙๖๐.๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนการศึกษา ๘,๘๕๐,๒๘๐.๐๐ 
แผนงานสาธารณสุข ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๐๒๒,๘๔๐.๐๐ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๒,๖๐๐,๗๘๐.๐๐ 
แผนงานการเกษตร - 
แผนงานการพาณิชย์ - 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง ๔,๑๙๘,๙๐๐.๐๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๔๓,๖๒๕,๒๔๐.๐๐ 
 
 

(ร่าง)เทศบัญญัติ… 
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(ร่าง) 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๕  จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   
 ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
๔๓,๖๒๕,๒๔๐.- บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารทั่วไป ๑๒,๙๓๐,๔๘๐.๐๐ 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖๗๖,๙๖๐.๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนการศึกษา ๘,๘๕๐,๒๘๐.๐๐ 
แผนงานสาธารณสุข ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๐๒๒,๘๔๐.๐๐ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๒,๖๐๐,๗๘๐.๐๐ 
แผนงานการเกษตร - 
แผนงานการพาณิชย์ - 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง ๔,๑๙๘,๙๐๐.๐๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๔๓,๖๒๕,๒๔๐.๐๐ 

 ข้อ  ๕  ให้ผู้บริหารงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมั ติ                      
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล  
 ข้อ  ๖  ให้ผู้บริหารงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 

นายดูหะเล็ม ...   
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นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม  หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอะไรบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล   หากไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใด 

เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘    โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ   
     เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘     ๑๐    เสียง 
พักการประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

เริ่มการประชุม เวลา ๑๓.๐๐  น. 
      

๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๘ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น 
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอให้สมาชิกเสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง 
     ส าหรับผู้บริหารเสนอได้โดยไม่ต้องมีผู้รับรอง 
นายสมนั  มตุริมย์   กระผมขอเสนอ  นายสะมะแอ  บูรอเดีย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง  ๑.  นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา 

๒. นายนิพนธ์   อับดุล 
๓. นายมะคอเละ  ปาระเปะ 
๔. นายบือราเฮง   แวดอยี 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย   กระผมขอเสนอ  นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง  ๑.  นายสมัน  มตุริมย์ 
       ๒.  นายนิพนธ์  อับดุล 
       ๓.  นายบือราเฮง  แวดอยี 
นายบือราเฮง  แวดอยี   กระผมขอเสนอ  นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง  ๑.  นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา 

๒. นายนิพนธ์   อับดุล 
๓. นายมะคอเละ  ปาระเปะ 
๔. นายสะมะแอ   บูรอเดีย 

นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ   กระผมขอเสนอ นายสะมะแอ บูรอเดีย  เป็นประธานคณะกรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   แปรญัตติฯ 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย   กระผมขอเสนอ  นายอาลีย๊ะ   วาแมดีซา  เป็นรองประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา   กระผมขอเสนอ  นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ   เป็นเลขานุการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯประกอบด้วย 

๑.  นายสะมะแอ  บูรอเดีย   ประธานคณะกรรมการฯ 
๒. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา รองประธานกรรมการฯ 
๓. นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ   เลขานุการฯ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ด้วยข้อ ๔๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
ประธานสภาเทศบาล   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที๒่) 
     พ.ศ.๒๕๕๔ วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
     จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง  
     ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 

นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
สมาชิกท่านใดที่ประสงค์ขอเสนอแปรญัตติสามารถเสนอได้   ตั้งแต่
วันนี้  จนถึง เวลา  ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๗  
โดยสามารถยื่นค าเสนอแปรญัตติ ได้ที่คณะกรรมการแปรญัตติ                      
ที่ท่านได้เสนอชื่อมาแล้วข้างต้น ซึ่งสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ   
หรือเพ่ิมเติม หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ    ๑๐    เสียง 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย   หลังจากได้ก าหนดระยะเวลาการยื่นขอเสนอแปรญัตติแล้วนั้น   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ในการนี้กระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  ๑๖  
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)  สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอให้คณะกรรมการแปร 

ญัตติเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และจะน าผลการประชุม
น าเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ต่อไป 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง   
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีกระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลฯ  ในครั้ งต่อไป                       

เพ่ือด าเนินการประชุมต่อในวาระต่อไป  วาระที่  ๒  การแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันจันทร์                  
ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. และขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น. 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสมัน   มตุริมย์) 
                                                สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)… 
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 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์    

        
 


