
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๑.๐๐  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. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘. นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๙. นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายอดุลย์   วาแมดีซา            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 ๒. นายนิพนธ์    อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายประชิต      พิสิฐธนกลุ  รองปลัดเทศบาล 
 ๒.  นายฟีโรสคานธ์  กุลาม  นักบริหารงานทั่วไป  
 ๓.  นางสาวเชาว์เลขา  มีจันทร์  นักบริหารงานทั่วไป   
 ๔.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร   
 ๕.  นางสาวกมลวรรณ  เจะอาลี  เจ้าพนักงานธุรการ  

   

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น. 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม     ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
เลขานุการสภา   ประจ าปี  ๒๕๕๖ บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ครบองค์ประชุม  
    จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ท าหน้าที่ 
    เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  เรียนเชิญค่ะ  
      
  
 
 

ระเบียบวาระ... 



- ๒ - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ๑.๑  เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ประธานสภาเทศบาล  ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ หากสมาชิกท่านใดจะมอบของขวัญส าหรับเด็ก 
    สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  บริจาคได้ที่กองการศึกษา 
    ๑.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)  
    ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ   
นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ  
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  ขอเรียนเชิญนายฟีโรสคานร์  กุลาม   
    ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ชี้แจงรายงานการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ครับ  เชิญครับ 
นายฟีโรสคาร์น   กุลาม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ทุกท่านครับ  ในเดือนธันวาคมนี้ถึงช่วงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
    สามปี ก็ได้ด าเนินการติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบัน
    การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน 
    เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ 
    รวมทั้งการ  มีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง   
    ทั้งนี้  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจกเอกสารรายงานการติดตามและ 
    ประเมินผล ให้กับทุกท่านแล้ว และขอเรียนให้ทราบว่าวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
    ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  คือ “ศูนย์การเรียนรู้เด่น  คุณภาพชีวิต 
    เป็นเลิศ   สู่สังคมสันติสุข”  
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
    แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 
    โดยตนเอง จากผลการติดตามและประเมินผลโดยตนเอง ในการจัดท าแผน 
    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด 
    ๑๘ ข้อ มีการจัดท าและด าเนินงานตามแผนงานครบถ้วนทุกกระบวนการ 
    แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    จากผลการด าเนินงานของเทศบาลตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๖  จะเห็นได้ว่า   
    แต่ละยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการตามแผนมากเป็นที่น่าพอใจ  ในความคิดเห็น 
    ของคณะกรรมการติดตาม มีความคิดเห็นว่าควรพัฒนาแผนให้สอดคล้อง               
    อย่างนี้เรื่อง ๆ จะท าให้ประชาชนพึงพอใจมากยิ่งขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 

แบบที่ ๓… 
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    แบบท่ี ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
    แผนในปีนี้มีความสอดคล้องกับงบประมาณ  สอดคล้องกับความเป็นไปได้                         
    ที่ทางเทศบาลจะด าเนินการมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก 
    ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ใน  ๗  ชุมชน จ านวน  ๑๔๐   คน  
    โดยส ารวจจากแบบสอบถามทั้งสิ้น ๙ ประเด็นโดย ภาพรวมมีอยู่ ๓ ระดับ  
    พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ปรากฏว่า จากจ านวนประชาชนที่ พอใจมาก  
    คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๖๔ ,  พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๓  และไม่พอใจ คิดเป็น 

ร้อยละ ๔.๓๓  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ปี ๒๕๕๖ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมเสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 

    ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การ  
    พัฒนาการบริหารองค์การ  ศาสนา และวัฒนธรรม  มีคะแนนความพึงพอใจ 
    ของประชาชนมากที่สุด รองลงมา ยุทธศาสตร์การเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต   
    ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจของประชาชนน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์  
    การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
    จากสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน คณะกรรมการติดตามฯ  
    มีความเห็นว่า  ควรให้ความส าคัญกับโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ เพราะในปีนี้ได้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด  แต่ก็ 
    อยู่ในเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจที่ดีทุกยุทธศาสตร์ ในความคิดเห็นของ 
    คณะกรรมการติดตามมีความเห็นตรงกันว่าปีนี้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ 
    ก าหนดตามแผน   ขอขอบคุณ  คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภา ที่ท า 
    ให้แผนในปีนี้ส าเร็จด้วยดี 
    ในส่วนของการรายงานการติดตามก็มีแค่นี้นะครับ ขอขอบคุณมากครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัย สมัยที่๑ 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ

ใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
เวลา  ๑๒.๐๐ น.  พักการประชุม 
 

ระเบียบวาระ… 
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เวลา  ๑๓.๓๐ น.  เริ่มประชุม (ต่อ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
          ๓.๑  ยกเลิกมติ ขายท่ีทิ้งขยะเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ส าหรับรายละเอียดขอให้ท่านรองปลัดเทศบาล ชี้แจงเหตุผลที่ต้องยกเลิกมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ขายทีท่ิ้งขยะ เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ครับ  เชิญครับ 
 

นายประชิต  พิสิฐธนกุล  ขอบคุณครับ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์และ 
รองปลัดเทศบาล   สมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมนายประชิต  พิสิฐธนกุล รองปลัดเทศบาล  
    ตามที่ ได้มีการประชุมสภาฯ ครั้ งที่ผ่ านมา ได้มีมติว่าให้ขายที่ทิ้ งขยะที่                   
    บ้านทุ่งขมิ้นนั้น  เนื่องจากได้ศึกษาดูระเบียบแล้วไม่มีระเบียบก าหนดให้ขายได้ 
    เนื่องจากเป็นที่หลวง  ฉะนั้น  มติทีส่ภาฯ เห็นชอบในคราวที่แล้ว ก็ต้อง 
    ยกเลิกมติ  ซึ่งทีข่องหลวงนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการแลกเปลี่ยน   
    หรือเอาที่ไปท าประโยชน์แล้วเกิดประโยชน์กับเทศบาล ไม่สามารถขายได้                     
    จึงขอมติในท่ีประชุม  ขอความเห็นชอบยกเลิกมติครับผม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     ผมขอมติครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบยกเลิก มติขายที่ทิ้งขยะเทศบาลต าบล
ประธานสภาเทศบาล  เมืองรามันห์  โปรดยกมือขึ้นครับ     

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  ๙   เสียง 

    ๓.๒  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๕๗   
    (การโอนงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗  และ
ประธานสภาเทศบาล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 
 

นายนิรัตน์   เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ  
นายกทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์   
    ขอเสนอญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบจากเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
    ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ ด้วยข้อ ๒๗  
    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑  
    บัญญัติไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
    รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    เหตุผล ด้วยเทศบาลต าบลเมืองรามันห์จะด าเนินการติดตั้งวัสดุครุภัณฑ์ด้านกีฬา
    และครุภัณฑส์ิ่งก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล และ 
    ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แตเ่นื่องจาก 
    ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

งบลงทุน… 
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    งบลงทุน กองช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
    ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   ตั้งไว้ เป็นเงิน  ๘๕๐,๐๐๐  บาท                      
    (เงินแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
    โอนลด  ๓๘๘,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
    โอนเพิ่ม งบลงทุน กองการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 
    ๑. ค่าจัดซื้อเสาประตูโกว์ฟุตซอล จ านวน ๑ ชุด เป็นจ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท                             
    (เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    ๒. ค่าจัดซื้อเสาประตูโกว์ฟุตบอล จ านวน ๑ ชุด เป็นจ านวนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท                              
    (เงินสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
    ๓. ค่าจัดซื้อเสาวอลเลย์บอล(แบบเอนกประสงค์ ปรับระดับ มีล้อลื่น)                         
    จ านวน ๑ ชุด เป็นจ านวนเงิน ๓๕,๐๐๐  บาท (เงินสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    ๔. ค่าจัดซื้อเสาตะกร้อ (แบบเอนกประสงค์ ปรับระดับ มีล้อลื่น) จ านวน ๑ ชุด                                                 
    เป็นจ านวนเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท (เงินสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๐๐๐ บาท(เงินหนึ่งแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

    โอนเพิ่ม งบลงทุน กองช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 
    ๑. ประตูซุ้มทางเข้าเทศบาล  เป็นจ านวนเงิน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสน 
    ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    ๒. รั้วสวนสาธารณะ  เป็นจ านวนเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาท  (เงินหกหมื่นบาทถ้วน) 
    ๓. จัดซื้อเสาไฟสปอร์ตไลค์   จ านวน   ๑  ชุด  เป็นจ านวนเงิน ๓๕,๐๐๐  บาท  
    (เงินสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
    เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๕,๐๐๐ บาท (เงินสองแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อพิจารณา 
    ต่อไป 
นายนิรัตน์   เสมอภาพ  ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม สืบเนื่องมาจากงบประมาณตามเทศบัญญัติปี ๒๕๕๗                    
นายกเทศมนตรี   กองช่าง ต้ังงบประมาณไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (เงินแปดแสนห้าหมืนบาทถ้วน) 

เพ่ือก่อสร้างโรงจอดรถส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ซึ่งเทศบาลได้รับเงิน
สนับสนุนจาก พมจ. หรือ ส านักงานพัฒนาสังคมจังหวัด  จ านวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
(เงินห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนนี้ จึงตั้งเป็น
รายการใหม่ครับ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างเหมือนกัน จะไปก่อสร้างโดยใช้งบของ
ส านักงานพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับ โครงการที่เสนอไปก็จะเป็นครุภัณฑ์การกีฬา
นะครับ 

นายดูหะเล็ม  … 
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นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรื อ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอแนะอะไรบ้าง หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
    การขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๕๗  (การโอน  
    งบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  โปรดยกมือขึ้น ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมให้ทางผู้บริหารด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เชิญครับ 

นายมะคอเละ  ปาระเปะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายมะคอเละ 
สมาชิกสภาเทศบาล                  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมขออนุญาต 
 เสนอแนะเพ่ิมเติม  เรื่องการปรับปรุงสนามกีฬา  ผมอยากให้บริเวณสนามกีฬา

ปรับปรุงให้ดีกว่านี้ บริเวณฝั่งถนนสายกาบู– สาเมาะ (ข้างสถานีต ารวจภูธรรามัน) 
เพ่ือเป็นบริเวณให้เด็กๆ มาเล่นในสนามได้ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีก เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบือราเฮง  แวดอยี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายบือราเฮง  
สมาชิกสภาเทศบาล                แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมขอเสนอ เรื่องไฟถนน

สายกูโบร์ตอแล ทางเข้าไปหมู่บ้านกาแฮ  ไฟฟ้าดับอยู่ประมาณ ๖ ดวง เริ่มจาก
หัวสะพานขึ้นไป ซึ่งผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านไฟฟ้า  หลายครั้งแล้ว 
แต่ก็ไม่มีใครมาด าเนินการให้ จึงอยากฝากให้ทานนายกฯ ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้ทราบด้วยครับ 

นายสมัน  มตุริมย ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายสมัน  มตุริมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอรื่อง ถนนสามแยกทางลงไปตลาดล่าง สายหลัง

สถานีรถไฟรามัน ผมขอให้ทางผู้บริหาร ปรับปรุงแก้ไขพ้ืนถนน ซ่ึงถนนบริเวณ
นั้นจะเป็นเนินสูง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่ใช้สัญจรได้ 

นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายเอกลักษณ์   
รองประธานสภาเทศบาล   ปะจิมะเย็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กระผมขอเสนอเรื่องถนนทางโค้ง บริเวณ                    

หลังที่ว่าการอ าเภอรามัน ซึ่งเป็นปัญหามาช้านาน ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ขอให้ซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว ขอบคุณครับ 

 
 

นายสะมะแอ  … 
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นายสะมะแอ  บูรอเดีย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายสะมะแอ  บูรอเดีย   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอสนับสนุนที่ นายบือราเฮง แวดอยี สมาชิกสภา

เทศบาล  ได้เสนอเรื่องไฟถนนนะครับ ขอให้ทางผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแล
ไฟฟ้าด้วยนะครับ และอีกเรื่องคือ เรื่องถนนที่ นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง                
รองประธานสภาฯ ได้เสนอแนะไป ผมก็เห็นด้วยนะครับ อยากจะให้ทางผู้บริหาร
ช่วยซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายนิรัตน์   เสมอภาพ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลเทศบาลนะครับ  
นายกเทศมนตรี ผมขอชี้แจงเรื่องสนามกีฬาที่ นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เสนอมานั้น ที่ต้องการให้ปรับปรุง ลานสนามกีฬาฝั่งถนนสายกาบู– สาเมาะ                
(ข้างสถานีต ารวจภูธรรามัน)  ซึ่งตอนนี้สนามกีฬา คับแคบ เด็ก ๆ จะมาแย่ง
ผู้ใหญ่เล่นกีฬากัน ผมก็เห็นด้วยนะครับ และตอนนี้   ผมก็ได้ขอสนับสนุน
งบประมาณของ ศอ.บต. เป็นงบ  ๑  กีฬา ๑ สนาม  ๑  ต าบล  ซึ่งเป็นโครงการ
ของ ศอ.บต. และได้บรรจุเข้าแผนฯ ภายในปีนี้  และก าลังด าเนินการจัดสรร
งบประมาณอยู่    ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณไปแล้ว และจังหวัดต่อไป
ก็จะเป็นของจังหวัดยะลา  จ านวน  ๑  สนาม  ก็จะเป็นลักษณะสนามฟุตซอล  
ทางเทศบาลจะรองบประมาณจัดสรรอยู่  และจะได้ปรับปรุงพร้อมกัน โดย        
ปูเป็นยางเหมือนกับที่เทศบาลก าลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้ เป็นสนามยางเหมือนกัน 
โดยที่เมื่อเสร็จแล้ว ทางเทศบาลจะใช้สนามนี้ให้กับเด็ก ๆ ได้เล่นกีฬา ก็คงจะ
แก้ปัญหาตอนนี้ได้นะครับ 

   ส าหรับ ข้อเสนอแนะของ นายสมัน  มตุริมย์  สมาชิกสภาเทศบาล                   
ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้สั่งการให้ทางกองช่างให้ด าเนินการปรับปรุงอยู่  ซึ่งผมต้อง
ขอขอบคุณมากครับที่ช่วยกันสอดส่องดูแล เพราะทางตรงนั้นเป็นทางต่างระดับ
จะเป็นอันตรายได้ ผู้ที่สัญจรไป-มาต้องใช้ความระมัดระวังมาก 

   เรื่องไฟฟ้า ตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝน ไฟฟ้าจะดับหลายจุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่
เองก็ขาดความรับผิดชอบไปหน่อย กระผมและคณะผู้บริหาร จะแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านไฟฟ้า และจะเร่งด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว
ต่อไป 

 
 
 
 
 

นายนิรัตน์  … 
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นายนิรัตน์  เสมอภาพ  ส าหรับข้อเสนอแนะ  เรื่องถนนบริเวณหลังที่ว่าการอ าเภอรามันนั้น  
นายกเทศมนตรี   ผมจะสั่งการทางกองช่างให้รีบไปด าเนินการ  

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม) 
             เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   

  
 
 
 
 
 


