
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  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. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๖. นายนิพนธ์    อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙. นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

 ๑๑. นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๒. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายอดุลย์   วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายธนัทนน  วันมหามาตร  ปลัดเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
 ๒.  นางสาวกมลวรรณ  เจะอาลี  เจ้าพนักงานธุรการ  

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม     ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
เลขานุการสภาฯ   ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๗  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์                  
    มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบล
    เมืองรามันห์  ท าหน้าที่เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
    เรียนเชิญค่ะ   

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ๑.๑  แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาประชุม  ๑  ราย คือ  นายอดุลย์  วาแมดีซา   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑.๒  แจ้งผลการด าเนินโครงการที่เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้ด าเนินการ                
    ไปแล้วในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  รับผิดชอบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ๗  โครงการ  ดังนี้ 
 
 

(๑)  โครงการ… 
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    (๑)  โครงการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลเมือง                  
    รามันห์  ประจ าปี ๒๕๕๗ 
    เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุน และแกนน าชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้      
    ความเข้าใจ สามารถน ามาเสนอจัดท าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    และรู้บทบาทของคณะบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้สามารถศึกษา                     
    แนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มได้                         
    อย่างเป็นระบบ 
    ด าเนินการ   เมื่อวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗ 
    ผลที่ได้รับ  
    ๑.  คณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเมือง 
    รามันห์มีการบริหารงานกองทุนอย่างมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น  
    และมีศักยภาพในการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

   ๒. น าความรู้ความเข้าใจจากการพัฒนาศักยภาพมาเป็นกระบวนการพัฒนา 
    บริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ  

    (๒) โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
         เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (อายุ ๓๐- ๖๐ปี)ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
         และเพ่ือค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก หากตรวจพบความผิดปกติ 

    ได้รับการส่งต่อและรักษา 
    ด าเนินการ  เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗  
    โดยลงพ้ืนที่ให้บริการทั้ง  ๗  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลเมือรามันห์ 
    ผลที่ได้รับ  
    ๑. ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 
               ๒. สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
               ๓. ลดอัตราการตายโดยสาเหตุจากโรคมะเร็งปากมดลูก 

     (๓)  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์และแพร่เชื้อ HIV ในวัยรุ่น 
    ด าเนินการ   เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
    ผลที่ได้รับ 

   ๑. วัยรุ่นในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และยาเสพติดมากขึ้น 
   ๒. วัยรุ่นเล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

    ๓. วัยรุ่นสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง 
    ๔. สามารถลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 
 
 

(๔)  โครงการปรับเปลี่ยน... 
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    (๔)  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
                โรคหัวใจ และหลอดเลือด 
    ด าเนินการ   เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  

   ผลที่ได้รับ  ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) มีความรู้และเกิดการ 
    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือลดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
    โรคหัวใจและหลอดเลือด 

   (๕)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กอายุ ๐-๕ ปี 
    ด าเนินการ   เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
    ผลที่ได้รับ   
    ๑. เด็กอายุ ๐ - ๕ ปีในเขตต าบลกายูบอเกาะ  ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
     ๒. เด็กอายุ ๐ - ๕  ปีในเขตต าบลกายูบอเกาะที่มภีาวะทุพโภชนาการ ได้รับการดูแล 
    รักษาและฟ้ืนฟู                                       
     ๓. เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับการสร้างเสริมคุ้มกันโรค ครบชุดตามเกณฑ์อายุ                          
    ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๙๐  
     ๔. ผู้ปกครองน าบุตรหลานมารับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพ่ิมมากข้ึน 

           ๕. ลดการเกิดโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

   (๖)  โครงการร้านอาหารและแผงลอยสะอาด รสชาติอร่อย ประจ าปี ๒๕๕๗ 
    เทศบาลต าบลเมืองรามันห์มีร้านอาหารและแผงลอยที่เป็นร้านเปิดประจ า 
    จ านวน ๒๕ ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร/แผงลอยที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
    มาตรฐาน CFGT (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) บางร้านมีการบรรจุอาหารและ
    เครื่องปรุงในภาชนะท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการปนเปื้อนของอาหาร และอาจ 
    เกิดการเจ็บป่วยต่อผู้บริโภคอาหาร 

   ดังนั้น การพัฒนาร้านอาหารให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ จึงจ าเป็นที่จะต้อง 
    ด าเนินการ จึงได้จัดท าโครงการร้านอาหารและแผงลอยสะอาด รสชาติอร่อย  
    เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาการจ าหน่ายอาหารให้ได้ 
    มาตรฐานและสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร                   
    ที่สะอาดปลอดภัย และรสชาติอร่อย 
    ด าเนินการ   เมื่อวันที่  ๑๒ – ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
    ผลที่ได้รับ   
    ๑. ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยมีความรู้ด้านอาหารปลอดภัย 
    ๒. ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ 
    ๓. ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
    ๔. สร้างทางเลือกให้แก่ผู้ปริโภคในการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  
    ปลอดภัยและรสชาติอร่อย 
     
 

(๗)  โครงการรณรงค์… 
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   (๗)  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ร่วมกับกลุ่มงานเวชปฏิบัติ

    ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลรามัน ได้เห็นประโยชน์และความส าคัญของ 
    การป้องกันจึ ง ได้จัดท า โ ครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่                          
    เพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และลดการสูญเสีย 
    ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค  ลดอัตราการหยุดงานของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
    ด าเนินการ   เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
    ผลทีไ่ด้รับ 
    ๑. ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 
    ๒. สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
    ๓. ลดอัตราภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มเสี่ยง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อความใด หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
             ๓.๑  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
และประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 

นายนิรัตน์   เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ  
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  

    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
    ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
    หลักการ  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘๙  องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ 
    เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
    รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ  ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ 
    เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

(๒) ได้ส่งเงิน… 
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    (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
    (๓) เมือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
    ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ 
    ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
    ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย 
    ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการ  ใช้จ่ายเงิน 
    สะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว   
    เหตุผล  เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เทศบาล 
    ต าบลเมืองรามันห์  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนิน
    โครงการเร่งด่วนในการบริการชุมชน  จ านวน ๓  โครงการ  ดังนี้ 
    ๑.  โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนสายค่ายลูกเสือ – บ้านลีลา        
    ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  ๒๗  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมวางท่อ 
    ระบายน้ า  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๐๐  เมตร จ านวน ๔ แถว ๆ ละ ๑๒ ท่อน  
    เป็นจ านวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน) 
    ๒.  โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล.  และซ่อมแซมฝาคูระบายน้ าภายใน                      
    เขตเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   จ านวน  ๔  สาย  ดังนี ้
      ๒.๑  ถนนสายกาแฮ – พงกูแม  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า    ๒๔  ตารางเมตร 
    ๒.๒  ถนนสายชุมชนตลาฆอฤาแก  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  ตารางเมตร 
    ๒.๓  ถนนพัฒนา    พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  ตารางเมตร 
    ๒.๔  ถนนสายตอแล – พงกูแม  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า    ๒๘  ตารางเมตร 
                 รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท (เงินสามแสนบาทถ้วน) 
    ๓.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าชนิดเรียงหิน ถนนสายกาแฮ – พงกูแม                    
    ขนาดกว้าง ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๒๐  เมตร  เป็นจ านวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
    (เงินห้าแสนบาทถ้วน) 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม
ประธานสภาเทศบาล  หรือเสนอแนะอะไรบ้าง   
     
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม กระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โปรดยกมือขึ้น  
    ขอเชิญครับ      

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 

เวลา  ๑๔.๐๐ น.  พักการประชุม  (รับประทานอาหารว่าง) 

ระเบียบวาระท่ี ๔… 
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เวลา  ๑๔.๓๐ น.  เริ่มประชุม (ต่อ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมให้ทางผู้บริหารด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เชิญครับ 

นายสมันต์  มตุริมย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายสมันต์ มตุริมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมขอเสนอให้ทางผู้บริหารตั้งงบประมาณ 
    เกี่ยวกับการซ่อมแซมหลังคามัสยิด   เนื่องจากกระผมได้รับแจ้งปัญหา  
    จากชาวบ้านเรื่องหลังคามัสยิดรั่ว  มัสยิดตลาฆอฤาแก  และมัสยิดตลาดล่าง                   
    ในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านเดือดร้อน ท าภารกิจละหมาดไม่สะดวก ขอให้ทางผู้บริหาร
    พิจารณาด้วยครับ   

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ ครับ  

นายนิรัตน์   เสมอภาพ  ผมขอขอบคุณ  นายสมันต์  มตุริมย์  สมาชิกสภาฯ  ที่น าเสนอปัญหาให้ทาง
นายกเทศมนตรี   ผู้บริหารได้รับทราบ ส าหรับเรื่องที่เสนอ ให้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการซ่อมแซม
    หลังคามัสยิดนั้น  ผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ และจะให้ทาง 
    กองช่างเข้าไปส ารวจหลังคามัสยิดที่ช ารุด ว่าต้องใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด 
    สามารถด าเนินการได้เลยหรือไม่  หากท าได้ จะให้ช่างเร่งด าเนินการแก้ไข          
    ปัญหาโดยเร็ว 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ  ผมขอประชาสัมพันธ์  แจ้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ  
นายกเทศมนตรี   เนื่องจาก จุฬาราชมนตรีได้ประกาศ เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อก าหนดวันที่ ๑               
    เดือนรอมฎอน ประจ าปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๕  จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทย 
    มุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลาหลัง 
    ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้ง               
    ไปยังส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เพ่ือคณะกรรมการอิสลาม 
    ประจ าจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยัง 
    จุฬาราชมนตรี เพ่ือด าเนินการต่อไป 
    เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมในเขตเทศบาล 
    ต าบลเมืองรามันห์  จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดท าปฏิทินและไวนิล เพ่ือต้อนรับ
    เดือนรอมฎอน และรวมถึงต้อนรับวันตรุษอิดิลฟิตตรี  

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุม                                
ประธานสภาเทศบาล   
 
 

ปิดประชุม... 
 



 


