รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๗
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผู้มาประชุม
๑. นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
๒. นายเอกลักษณ์ ปะจิมะเย็ง
๓. นายนิรัตน์ เสมอภาพ
๔. นายสะมะแอ บูรอเดีย
๕. นายสมัน มตุริมย์
๖. นายอาลีย๊ะ วาแมดีซา
๗. นายยา วาแมดีซา
๘. นายนิพนธ์ อับดุล
๙. นายบือราเฮง แวดอยี
๑๐. นายมะคอเละ ปาระเปะ
๑๑. นางสาวสีตียาเร๊าะ ดือราแม

ประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายอดุลย์ วาแมดีซา
๒. นายราเชนทร์ เจ๊ะมะ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ (ไม่มา)

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.
เรื่องพิจารณา
๓.๔ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (วาระที่ ๓ การลงมติ)
สืบเนื่องจากวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
สภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ได้ดาเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไปสองวาระแล้ว คือ วาระที่ ๑ การรับหลักการ และ วาระที่ ๒
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ แล้วนั้น
และในวันนี้จะดาเนินการประชุมต่อในวาระที่ ๓ การลงมติ
ดังนั้น ในวันนี้กระผมจึงขอมติที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
๓.๕ ขออนุมัติ…

- ๒ -

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีฯ

๓.๕ ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๗
ตั้งเป็นรายการใหม่
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ข้าพเจ้า นายนิรัตน์
เสมอภาพ นายกเทศมนตรีตาบลเมืองรามันห์ ขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ในการขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๗ ตั้งเป็นรายการใหม่
หลักการ อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เป็นอานาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
เหตุผ ล ตามเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่า ยประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
กองช่าง มีความจาเป็นต้องดาเนินการปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วน
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ และเพื่อให้
ได้เนื้องานตามวัตถุประสงค์ และมีบางรายการได้มี หนังสือร้องเรียนจาก
ชุมชนภายในเขตเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากถนน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ ตั้งเป็นรายการใหม่
ดังนี้
โดยโอนลดจาก
๑. งบกลาง ค่าชาระหนี้เงินต้น(ก.ส.ท.) ตั้งไว้เป็น ๒,๒๐๒,๔๖๔.๗๐ บาท
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป โอนลดเป็ น เงิ น ๑๘๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๒. งบกลาง ค่าชาระดอกเบี้ย (ก.ส.ท.) ตั้งไว้เป็น ๘๒๗.๓๓๔.๑๘ บาท
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป โอนลดเป็ น เงิ น ๑๔๗.๔๕๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. งบลงทุน สานักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะ
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ๔ ล้อ ตั้งไว้ ๖๙๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป โอนลดเป็นเงิน ๖๙๕,๐๐๐ บาท
(หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. งบลงทุน...

- ๓ ๔. งบลงทุน กองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะ ค่าจัดซื้อ
รถจั กรยานยนต์ ตั้ งไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้ ง จ่า ยจากเงิ น อุ ดหนุ นทั่ ว ไป
โอนลดเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. งบลงทุน กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะ
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป โอนลดเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. งบลงทุน กองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถสานักงานเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โอนลดเป็นเงิน
๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๗. งบลงทุน กองการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
โครงการปรับภูมิทัศน์พร้อมป้ายชื่อบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โอนลดเป็นเงิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๘. งบดาเนินการ กองช่าง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองชุมชน
ตั้งไว้ ๔๗๕,๓๕๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โอนลดเป็นเงิน
๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
รวมโอนลดทั้งสิ้น ๒,๑๕๒,๔๕๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น
สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน กองช่าง หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ๓ โครงการ
ดังนี้
๑. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. สายเขาแดง หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๕๐
ตารางเมตร เป็นเงิน ๖๗๒,๔๕๐.- บาท (เงินหกแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพัฒนา หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑,๕๗๐ ตารางเมตร เป็ น เงิ น ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท
(เงินหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. โครงการเทพื้น คสล. หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐
ตารางเมตร พร้ อมคูระบายน้า คสล. หนา ๐.๓๐ x ๐.๕๐ เมตร
ยาว ๒๗ เมตร เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๒,๔๕๐.- บาท
(เงินสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ขอได้โปรด…

-๔ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
เพื่อพิจารณาต่อไป
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ ท่ า นนายกได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดไปแล้ ว นั้ น มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรบ้าง

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม กระผมขอมติที่ประชุม
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
๒๕๕๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้น ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล

๓.๖ ขอความเห็นชอบการจาหน่ายลูกหนี้ค้างชาระภาษีบารุงท้องที่
เกินกว่า ๑๐ ปี
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ
การจาหน่ายลูกหนี้ค้างชาระภาษีบารุงท้องที่ เกินกว่า ๑๐ ปี ครับ

นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีฯ

๑๐ เสียง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ข้าพเจ้า นายนิรัตน์
เสมอภาพ นายกเทศมนตรีตาบลเมืองรามันห์ ขอความเห็นชอบการ
จาหน่าย ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่ในเขตเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
ซึ่งค้างชาระนานเกินกว่า ๑๐ ปี ตามที่สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา
ได้ตรวจสอบการจาหน่ายลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่ ค้างชาระเกินกว่า ๑๐ ปี
ข้อกฎหมาย อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัก ษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๙
การถอนคืนเงินรายรับและการจาหน่ายหนี้สูญ ข้อ ๙๗ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชาระเกินกว่าสิบปี
ขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และที่ดาเนินการแล้ว ดังนี้
(๑) เร่งรัดติดตามให้มีการชาระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้
เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะ
เรียกชาระหนี้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทาได้
(๒) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดก
ต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ใน (๑)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
โดย กองคลัง...

-๕โดย กองคลั ง ได้ ต รวจสอบลู ก หนี้ ค้ า งช าระภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ จานวนเงิน ๒๑,๙๙๐.๕๐ บาท
(เงินสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งไม่สามารถ
จัดเก็บได้ จึงขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น จาหน่ายลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
ที่ค้างชาระเกินกว่า ๑๐ ปี ตามระเบียบฯ
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม
หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการจาหน่ายลูกหนี้ค้างชาระภาษีบารุงท้องที่
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

พักประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๐ เสียง

๓.๗ การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัน มตุริมย์
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ มาตรา ๒๔ กาหนดให้ “ในสมัย
หนึ่งให้มี สมัยประชุมสามัญสี่สมัย...” เชิญสมาชิกสภาฯเสนอการกาหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๘
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมัน มตุริมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ กระผมขอเสนอกาหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญประจาปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
มีกาหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
มีกาหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มีกาหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
มีกาหนด ๓๐ วัน

นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล

มี ส มาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบการเสนอก าหนดสมั ย ประชุ ม สมั ย สามั ญ
ประจาปี ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔…

- ๖ ระเบียบวาระที่ ๔
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมให้ทางบริหารดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เชิญครับ

นายมะคอเละ ปาระเปะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ กระผมนายมะคอเละ
ปาระเปะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ กระผมขอฝากท่าน
ผู้บริหารเทศบาล ตรวจสอบดูแลถนนสายตอแล – พงกูแม
ถนนพัง น้ากัดเซาะ และตรวจสอบคูระบายน้าจาก สายตอแล – พงกูแม
ระบบการระบายน้าไหลไม่สะดวกอยากให้ทางเทศบาลช่วยพิจารณา
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ขอบคุณครับ

นายนิพนธ์ อับดุล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิพนธ์
อับดุล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ กระผมขอให้ตดิ ตัง้
ดวงไฟส่องทางด้วยครับ ถนนสายสามแยกหน้าสถานีรถไฟรามัน
เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีไฟฟ้า ๑ ดวง ห่างจากนั้นจะมืด ไม่มี ไฟฟ้า
กลายเป็นช่องทางของขโมยขึ้นบ้าน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนได้ ขอฝากคณะผู้บริหารพิจารณาดาเนินการ
ติดตั้งดวงไฟเพิ่มขึ้น ให้แสงสว่างทั่วถึงด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายสะมะแอ บูรอเดีย

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ กระผมนายสะมะแอ
บูรอเดีย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ จากทีก่ ระผมเคยได้
เสนอเรื่อง ซ่อมแซมฝาปิดคูระบายน้า สายตอแล จานวน ๒ แห่ง และ
ถนนสายสาเมาะ – กาแฮ ที่ชารุดมีหลายแห่งด้วยกัน ตอนนี้ยัง
เหมือนเดิมจึงขอฝากให้ทางคณะผู้บริหารเร่งดาเนินการอีกครั้ง
ขอบคุณครับ

นายสมัน มตุริมย์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ กระผมนายสมัน
มตุริมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ กระผมขอฝากคณะ
ผู้บริหารเทศบาล แจ้งไปยังกองช่าง เรื่องการไฟฟ้า ซึ่งจากที่ทราบกัน
มีพนักงานจ้างของเทศบาล กองช่าง ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า พักอาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ทาให้
ยากต่อการติดต่อเจ้าหน้าที่ ให้มาปฏิบัติงานได้ทันท่วงที ขอบคุณครับ

นายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ
นายกเทศมนตรี ต าบลเมื อ งรามั น ห์ ผมขอขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ทุกท่าน ที่นาเสนอปัญหาให้ทางผู้บริหารได้รับทราบ สาหรับ
ปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ฝากมานั้น ขอชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้
๑. ตามที่...

- ๗ ๑. ตามที่ นายมะคอเละ ปาระเปะ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ได้เสนอปัญหาเรื่อง ถนนสายตอแล – พงกูแม ที่โดนน้ากัดเซาะพัง
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ได้ตั้งงบประมาณซ่อมแซมในส่วนนี้ไว้แล้ว
และจะเร่งดาเนินการ โดยทาถนนพร้อมคูกั้นตลิ่งนะครับ
๒. ปัญหาด้านไฟฟ้า ผมจะให้ ทางกองช่างรีบดาเนินการติ ดตั้งไฟฟ้ า
บริเวณที่คุณนิพนธ์ อับดุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้แจ้งมานั้น เพื่อให้
ไฟฟ้าส่องสว่างได้ทั่วถึง และปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า ผมจะแจ้ง
ทางกองช่างหาแนวทางแก้ไขปัญหา
๓. เรื่องซ่อมแซมฝาคูระบายน้าสายตอแล ที่ทางคุณสะมะแอ บูรอเดีย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอ ขณะนี้ทางผู้บริหารได้ดาเนินไปบ้างแล้ว
บางส่วน และจะเร่งกองช่างให้รีบดาเนินการโดยเร็ว ขอบคุณครับ
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
ประธานสภาเทศบาล
เลิกประชุมเวลา

มีสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบ้างครับ
หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุม
๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสีตียาเร๊าะ ดือราแม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสะมะแอ บูรอเดีย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอาลีย๊ะ วาแมดีซา)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์

