รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผู้มาประชุม
๑. นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
๒. นายเอกลักษณ์ ปะจิมะเย็ง
๓. นายสมัน มตุริมย์
๔. นายนิพนธ์ อับดุล
๕. นายมะคอเละ ปาระเปะ
๖. นายบือราเฮง แวดอยี
๗. นายอดุลย์ วาแมดีซา
๘. นายราเชนทร์ เจ๊ะมะ
๙. นายอาลีย๊ะ วาแมดีซา
๑๐. นางสาวสีตียาเร๊าะ ดือราแม

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายยา วาแมดีซา
๒. นายสะมะแอ บูรอเดีย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายนิรัตน์ เสมอภาพ
๒. นายอดุลย์ มะยีเต๊ะ

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสาวสีตียาเร๊าะ ดือราแม
เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ที่เคารพทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
สืบเนื่องจากวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธานสภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบล
เมื อ งรามั น ห์ ได้ ด ำเนิ น การประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔ ครั้ ง ที่ ๑
ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาข้อ ๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ การรับ
หลั ก การ) และข้ อ ๓.๒ พิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น
ใน วั น นี้ จ ะ ด ำเนิ น ก ารป ระ ชุ ม ต่ อ เรื่ อ งพิ จ ารณ า ร่ า งเท ศ บั ญ ญั ติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่ ๒ การ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ)
บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
จึ ง ขอกราบเรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานสภ าเทศบาลตำบลเมื อ งรามั น ห์
ทำหน้าที่เปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชิญค่ะ
นายดูหะเล็ม...

-๒นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรีย นคณะผู้ บ ริห ารและสมาชิก สภาเทศบาล และผู้ เข้ าร่ว มประชุม ที่ เคารพ
ทุกท่าน วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิด
การประชุม ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาป่วย ๑ ท่าน คือ
นายสะมะแอ บูรอเดีย ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

ระเบียบวาระที่ ๒
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯ ทุ ก ท่ า น ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง
ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ)
ตามที่สภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานผลการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้บริหารเทศบาลฯ ทราบก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วนั้น
กระผม ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นผู้ชี้แจงรายงานผลการแปรญัตติฯ
ด้วยครับ

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายนิพนธ์ อับดุล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ

เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
กระผม นายนิพนธ์ อับดุล ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอชี้ แ จงรายงานการพิ จ ารณาร่ า งเทศ
บั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดั ง นี้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ป ระชุม เมื่ อวัน ที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๖๒ แล้ ว
ได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ , รองประธานฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ดังนี้
๑. นายนิพนธ์ อับดุล
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
๒. นายสมัน มตุริมย์
เป็นรองประธานกรรมการฯ
๓. นายอาลีย๊ะ วาแมดีซา
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

และใน...

-๓และในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอยื่น
คำแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ ำปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และการสงวนความเห็ นของกรรมการแปรญั ตติ ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญั ตติ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ วเห็ นว่า ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ จึงให้คงไว้ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้เสนอ
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ราย นั้น
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๓ ตามร่างเดิมพร้อมทั้ งรายงานและบันทึกความเห็ นต่อประธานสภา
เทศบาลแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการยื่นเสนอขอแปรญัตติ แ ก้ ไข ใน ต อ น ใด ห รื อ
ข้อเสนอใด และการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คำแปรญัตติ ดังนั้น ถือว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ คงไว้ตามร่างเดิม มีสมาชิกท่านใดมีข้อ
ซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมบ้าง หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม จำนวน ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

๓.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๓ การลงมติ)
ผมขอมติที่ประชุมครับ
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์
นายดูหะเล็ม...

-๔นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น
ไม่มี

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น
ไม่มี

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัน มตุริมย์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

๓.๓ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓
และสมัยแรกของปี ๒๕๖๔
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา ๒๔ กำหนดให้ “ ในสมัยหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสี่สมัย...” เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอการ กำหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมัน มตุริมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมขอเสนอกำหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม 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
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการเสนอกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

๓.๔ ขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...
- วาระที่ ๑ (รับหลักการ)
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมือง
รามันห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ
นายนิรัตน์…

-๕นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายเทศมนตรีฯ

นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ขอเสนอญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ในการขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...
หลักการ
ให้ มีเทศบัญ ญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ รวมทั้งเพื่อการกำหนดมาตรการในการควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
เหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมือง
รามันห์
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๙ แห่ งพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่ มเติ มถึง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้เพื่ อประโยชน์ในการรัก ษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกั บการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และ
เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายและเชื้ อ โรคที่ เกิ ด จากสั ต ว์ ให้ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
อำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการกำหนดให้ส่วนหนึ่งใดของพื้นที่หรือ
ทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เนื่องจากปัจจุ บันเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าว
ออกมาบั งคั บใช้ ประกอบกับภายในเขตท้ องที่ เทศบาลตำบลเมื องรามัน ห์
ได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
เพื่ อ กำหนดมาตรการควบคุ ม การเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละปล่ อ ยสั ต ว์ ภ ายในพื้ น ที่
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่ มเติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑ ๓ ) พ .ศ.๒ ๕ ๕ ๒ ป ระกอบ กั บ มาตรา ๒ ๙
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๐ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ ย งหรือ ปล่ อ ยสั ต ว์ พ.ศ. .... เพื่ อ บั งคั บ ใช้ ในเขตเทศบาลตำบลเมื อ ง
รามันห์
ตามรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... ที่ได้แจกให้ทุกท่านพิจารณาไปแล้วนั้น
จึ ง ขอได้ โ ป รดนำเสน อต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภ าเท ศบ าลตำบ ลเมื อ งรามั นห์
เพื่อพิจารณาอนุมัตติ ่อไป
ขอเสนออนุมติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
เรื่ อ ง การควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์ พ.ศ. .... สามวาระรวดเดี ย ว
โดยให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และให้ประธานสภาฯ
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม...

-๖มติที่ประชุม

อนุมัติ ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... หรือไม่ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

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

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาฯ

- วาระที่ ๒ (การแปรญัตติ) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...
ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ
พิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ โดยให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ เมื่ อสภาพิ จารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการแปรญั ต ติเต็ มสภา โดยให้
ประธานสภาที่ ป ระชุ ม เป็ น ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ผมขอให้
คณะกรรมการแปรญั ตติ ดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญั ติ เทศบาลตำบล
เมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ในวาระที่สอง
ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ถือว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาฯ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติ
ทีป่ ระชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้คงไว้ตามร่างเดิม จำนวน ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์
- วาระที่ ๓ (การลงมติ) เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมือง
รามันห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาฯ

ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลตำบลเมื อ งรามั น ห์ เรื่ อ ง การควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ – ๒ มาแล้ว วาระที่ ๓
ขั้น เห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ย
ข้อ บั งคั บ การประชุ มสภาท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย
เว้น แต่ที่ ป ระชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้ มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม…

-๗มติที่ประชุม

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายเทศมนตรีฯ

เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...
จำนวน ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์
๓.๕ ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ
ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบ
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

หลักการ
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดยะลา
โดยที่ เทศบาลนครยะลามี ศู น ย์ บ ริก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ มี ระบบ
เก็ บ ขนและก็ ก ำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ด้ ว ยการเผาที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
มีระบบควบคุมมลพิษที่เป็นไปให้ตามมาตรฐาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงได้ร่ว มมือกับ เทศบาลนครยะลาจัดทำบันทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดยะลา

เหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าทีในการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
และพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘,๑๙ บัญญัติให้
อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยที่เกิดในเขต
ท้ อ งถิ่ น ตนเอง โดยสามารถดำเนิ น การด้ ว ยตนเอง หรื อ ดำเนิ น การร่ว มกั บ
หน่วยงานขอรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน หรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยตามาตรา ๑๙ ก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
กำหนดไว้ การทำความตกลงร่ว มมื อกั น จัด ทำบริการสาธารณะขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำเสนอสภาท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๘)
๒.) พ.ร.บ....

-๘๒.) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘,๑๙
๓.) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น เรื่อ ง การทำความตกลงร่ ว มมื อ กั น จั ด ทำบริก ารสาธารณะองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบต่อไป
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดเห็ นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริห าร
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงในการในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ไม่มี
๓.๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจหน้าที่จะพิจารณาอนุมัติให้
แก้ไขได้ ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงิน
ตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้วหากวงเงินรวมดังกล่าว
มีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการ
ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการ
แก้ไขสัญญา...

-๙แก้ ไ ขสั ญ ญ าหรื อ ข้ อ ตกลงด้ ว ย และ อาศั ย ตามอำนาจตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองช่างเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
ได้ ตั้ ง งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า
สาย ยล.ถ. ๐๔-๐๓๐ บ้ า นกายู ใ ต้ – บู เก๊ ะ ลาก๊ ะ กว้ า ง ๐.๔๐ เมตร
ลึก ๐.๙๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) หน้า ๓๒/๓๔ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ ๓ หน้ า ๒๓ ตั้ งไว้ เป็ น เงิ น
๒,๐๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่
๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
จากการประชุมสภาเทศบาล ประชุมสามัญ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการอนุมัติจากประชุมสภา เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับพาราแอสฟัลต์ ซึ่งได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ 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 รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๘,๔๐๖.๒๕ ตารางเมตร
๒) สายหลังอำเภอรามัน หนา ๕.๐ ซม. กว้าง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๑,๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร
๓) สายทางเข้าอำเภอรามัน หนา ๕.๐ ซม. กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร
จำนวนเงิน ๕,๔๑๘,๓๔๖.-บาท
(เงินห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เหตุผล...

-๑๐เหตุผล
กองช่างเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มีความจำเป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
รายละเอียด งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและ
ก ารโย ธ า งาน บ ริ ห ารทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ อุ ต ส าห ก รรม แ ล ะ ก ารโย 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 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ หน้า ๒๓
ตั้งไว้เป็นเงิน ๒,๐๒๐,๐๐๐.-บาท (เงินสองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 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 รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๘,๔๐๖.๒๕ ตารางเมตร
๒) สายหลังอำเภอรามัน หนา ๕.๐ ซม. กว้าง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๑,๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร
๓) สายทางเข้าอำเภอรามัน หนา ๕.๐ ซม. กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร
จำนวนเงิน ๕,๔๑๘,๓๔๖.-บาท (เงินห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ
หกบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ขอแก้ไข…

-๑๑ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น
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 รวมพื้นที่ก่อสร้าง 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
ขอขยายพื้นที่เสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร
หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร รวมพื้นที่ ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร
๓) สายทางเข้าอำเภอรามัน สามารถดำเนินการเสริมผิวหนาและซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัสต์ หนา ๕.๐ เซนติเมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐.๐๐ (จุดเริ่มต้น
โครงการ) กว้า ง ๑๑.๕๐ เมตร และช่ ว ง กม.ที่ ๐+๑๐๐.๐๐ (จุ ด สิ้ น สุ ด
โครงการ) กว้าง ๙.๕๐ เมตร รวมพื้ น ที่ ก่ อสร้าง ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร
จำนวนเงิน ๕,๔๑๘,๓๔๖.- บาท (เงินห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสาม
ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)
จึ ง ขอได้ โ ปรดนำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลเมื อ งรามั น ห์
เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์

มีนายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงในการขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระ...

