
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๑๐.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ผู้มาประชุม 
๑. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
๒. นายนิพนธ์    อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๓. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๔. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๕. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๖. นายอดุลย์   วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๗. นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๘. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์      

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์    

๒. นายสะมะแอ  บูรอเดีย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 ๓. นายบือราเฮง  แวดอยี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 ๔. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประชิต  พิสิฐธนกุล  รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
    

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 

นางสาวสีตียาเร๊าะ ดือราแม     ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
เลขานุการสภาฯ   ประจำปี  ๒๕๖๒ บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์มาประชุม                   
    ครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมือง                  
    รามันห์  ทำหน้าที่เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
    เรียนเชิญค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ๑.๑ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑. เรื่องเดิม 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา 
ได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ราย ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - 
มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยตอนบนจะต่ำกว่าค่าปกติใน
ขณะที่ภาคใต้มีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติและคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ ฤดูร้อน
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒. ข้อเท็จจริง... 



-๒- 
    

             ๒. ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงให้เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ดำเนินการ ดังนี้  
(๑) การเตรียมความพร้อม 
๑.๑ ติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศ และการจัดการน้ำ วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์หากมีแนวโน้มว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ให้รายงานอำเภอทันทีเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที 
๑.๒ ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้จัด
ประชุมเตรียมความพร้อม 
๑.๓ มอบหมายส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อม
ปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้ำ และภาชนะ
เก็บน้ำกลางให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
๑.๕ ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร ตามแผนเตรียมความพร้อม
เพ่ือลดความเสี่ยงภัยจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๑/๖๒  
๑.๖ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐที่
ประชาชนสามารถเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดน้ำ 

   (๒) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยให้
ศูนย์ดงักล่าวเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
๒.๒ การแจ้งเตือนสถานการณ์ในพ้ืนที่ โดยให้ความสำคัญในเรื่องข้อมูลการแจ้ง 
เตือนภัยถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และท่ัวถึง 
๒.๓ ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารในพ้ืนที่ สอดส่ง ทำความเข้าใจ และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนน้ำ
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร 
๒.๔ มอบหมายหน่วยงานที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ ในการบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชน เช่น การแจกจ่ายน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค การสูบน้ำจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติไปยังแหล่งน้ำเพ่ือการผลิตน้ำประปา แหล่งน้ำการเกษตร เป็นต้น 
๒.๕ เมื่อจังหวัดได้มีการประกาศให้อำเภอใดเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
๒.๖ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่มักเกิดในช่วงฤดูแล้ง โดยจัดหน่วย
แพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ 

 
 

๒.๗ กำหนด… 



 
-๓- 

๒.๗ กำหนดแผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่พบบ่อยในช่วงฤดูแล้ง 
เช่น กรณีการลักขโมยเครื่องสูบน้ำ เครื่องมืออุปกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตรของ
ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง 
(๓) การสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการแล้วในด้าน
ต่างๆ   

              ๓.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้สภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ทราบและดำเนินการ
โดยเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ
ทันต่อเหตุการณ์       

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ             
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  
    มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใด หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง  
    ขอเรียนเชิญครับ 
นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  ผมขอให้แก้ไข หน้าที่ ๔ บรรทัดที่๒ ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สภาฯ จากเนื้อหาเดิม ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ แก้ไขเป็น   

ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไร  ให้ทางฝ่ายบริหารดำเนินการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เชิญครับ  

นายสมัน  มตุริมย์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายสมัน  มตุริมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านถนนสายจรูญวิถี               

แจ้งว่าคูระบายน้ำมีกลิ่นเหม็น จึงขอให้เทศบาลฯเข้าไปดำเนินการล้างคูระบายน้ำ 
ตลอดสายถนนจรูญวิถีด้วยครับ 

นายนิพนธ์  อับดุล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิพนธ์  อับดุล   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 จากการประชุมสภาฯในครั้งนี้ เรื่องที่ภาครัฐให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง

ในปีนี้ ดูจากสถานการณ์แล้วรู้สึกว่ามีวิกฤติปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ผมจึงอยาก
ทราบว่า 
๑. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์มีมาตรการอย่างไรบ้างและมีการเตรียมความพร้อม 

                    หรือยังในการรับมือแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง 
๒. จากที่ผมไป… 



 



 


