
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  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. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๖. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘. นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙. นายบือราเฮง  แวดอยี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายอดุลย์  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   (ลากิจ) 
๒.  นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   (ไม่มา) 
 

  

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๓ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                    
(วาระท่ี ๒ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัต ิ 
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ และ

แต่ ง ตั้ ง ค ณะก ร รม ก า ร แ ปร ญั ต ติ  จ า น ว น   ๓   ร า ย  นั้ น  
คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามร่างเดิมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ต่อประธานสภาเทศบาลแล้ว  มีการยื่นเสนอขอแปรญัตติร่าง                
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 ขอเรียนเชิญ ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สรุปข้อเสนอ
การแปรญัตติฯ    

 
นายสะมะแอ...   
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นายสะมะแอ  บูรอเดีย   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมนายสะมะแอ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  บูรอเดีย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ปฏิบัติ
     หน้าที่  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘  ขอเสนอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘  

ตามที่ทางคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ได้ เชิญ
สมาชิกสภาฯ ผู้ประสงค์ที่จะแปรญัตติมาสอบถามและชี้แจงเหตุผล
ในการแปรญัตติ  และเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์มาร่วม
ประชุมด้วยนั้น ผลการประชุมได้ข้อสรุปว่าค าแปรญัตติตามที่                 
เสนอมา เป็นการปรับลดจ านวนเงินที่ ตั้ ง ไว้ ในงบประมาณ                       
ดังนี้ 
(๑.) นายนิพนธ์  อับดุล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอแปรญัตติ  
เรื่อง  ขอปรับลดจ านวนเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง  กองการศึกษา   
เป็นจ านวนเงิน   ๒๑๖,๐๐๐   บาท  
(๒.) นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอแปรญัตติ  
เรื่อง  ขอปรับลดจ านวนเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง  ส านักปลัดเทศบาล 
เป็นจ านวนเงิน  ๔๓๒,๐๐๐  บาท  
(๓.) นายมะคอเละ  ปะราเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอแปร
ญัตติ  เรื่อง  ขอปรับลดจ านวนเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นจ านวนเงิน  ๓๒๔,๐๐๐  บาท  

     คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับลดจ านวนเงิน
     ค่าจ้างพนักงานจ้างกองการศึกษา จ าเป็นต้องคงไว้                              
     เนื่องจาก พนักงานจ้างต้องดูแลนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
     และโรงเรียนเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ส่วนในการปรับลดค่าจ้าง
     พนักงานจ้างส านักปลัดเทศบาล  และค่าจ้างพนักงานจ้าง                            
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการแปรญัตติเห็นด้วย
     กับการเสนอแปรญัตติ  โดยผู้แปรญัตติเสนอให้น าเงินที่ปรับลด                
     เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๕๖,๐๐๐  บาท  น าไปใช้ในการพัฒนาเทศบาล
     ต าบลเมืองรามันห์ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยใช้เป็นค่าใช้จ่าย
     ในการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
     ชุมชนตลาฆอฤาแก  หนา  ๐.๑๕  เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
     ระยะทาง ๐.๑๗๓ กิโลเมตร  เป็นเงิน  ๖๐๓,๘๒๐  บาท 
     และเพ่ิมในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
     ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ 
     ด าเนินการเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองชุมชน (เทศบาล)                
     เป็นเงิน ๑๕๑,๑๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๖,๐๐๐  บาท  
     (เงินเจ็ดแสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ให้                    
     ค ารับรองแล้ว   

ทั้งนี้  ในการ ... 
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     ทั้ งนี้   ในการปรับลดดั งกล่ าว  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์                         
     จะปรับปรุงแผนอัตรา ๓  ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ให้สอดคล้องกับ     
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘  และพนักงานจ้าง 
     ที่ ป รั บลดตามการแปรญั ต ติ  เ ทศบาลต าบล เมื อ ง ร ามั นห์                            
     จะด าเนินการจ้าง บุคคลดังกล่าวให้เป็นลักษณะการจ้างเหมาบริการ
     บุคคลธรรมดา 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ    รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 

 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้าง  หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อด าเนินการประชุมในวาระ 
 ต่อไป วาระท่ี ๓  การลงมติ  ในวันอังคารที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  และขอปิดการประชุม 
 

 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)...  
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(ลงชื่อ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        (นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม) 
             เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
 
 


