
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
......................................................... 

ผูเขาประชุม 
  ๑.  นายนิรัตน  เสมอภาพ   นายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันห 
  ๒.  นายสะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๓.  นายเอกลักษณ ปะจิมะเย็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๔.  นายดูหะเล็ม  เจะเตะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๕.  นายสมัน  มตุริมย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๖.  นายอดุลย  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๗.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๘.  นายอาลียะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๙.  นาย นิพนธ อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามนัห 
  ๑๐. นายการิม  นิกาหล ี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๑๑. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๑๒. นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๑๓. นายอุสมัน  เจะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๑๔. นายกติติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 
ผูไมมาประชุม - 
ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  นายวิญู  สิงหเสม   นักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ชํานาญการพิเศษ 
  ๒.  นายอันวา  มูซอ   นักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ชํานาญการ 

๓.  นางอาซียะฮ  จิตรประสิทธ์ิพร เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ปฏิบัติงาน 

๔.  นางสมจิต ใจดํารง ทองถ่ินอําเภอรามัน 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐  น. 
นายบุญไทย  กาฬศิริ  นายอําเภอรามัน  ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดยะลา  เปน 

ประธานเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ครั้งแรก 
นายกิตติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ    ตามประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาช่ัวคราว  เทศบาลตําบลเมืองรามันหครั้งแรก  ดวยเทศบาล 

ตําบลเมืองรามันหไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองรามันห  กรณีครบ
วาระ  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔  โดย
คณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับรองผลการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ครบตามจํานวนแลว  
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เมื่อวันที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๒๔  วรรคสอง     

ผูวาราชการจังหวัด  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองรามันหครั้งแรก    ในวันที่ ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔   
บัดน้ีไดเวลาอันสมควรแลว  ขอเรียนเชิญนายอําเภอรามัน 
ผูรับมอบอํานาจ  กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองรามันห  ครั้งแรก 

นายบุญไทย  กาฬศิร ิ    เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
นายอําเภอรามัน ประชุมทุกทาน  เน่ืองจากไดรับมอบหมายจากผูวาราชการ

จังหวัดยะลาใหมาเปนประธานในการเปดประชุมสภา
เทศบาลตําบลเมืองรามันห  ครั้งแรก  ในวันน้ี  รูสึกเปน
เกียรติและยินดีเปนอยางย่ิง  บัดน้ี  ไดเวลาอันสมควรแลว  
ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหครั้ง
แรก 

นายกิตติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภา 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาช่ัวคราว ทองถ่ิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ  ๖  กําหนดไววา  

ภายหลังประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลครบ
ตามจํานวนแลว ผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหาร
สวนจังหวัด  หรือเทศบาล  นายอําเภอสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล  ตองกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมา
ประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายวา
ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันกําหนด  และขอ  ๗  
กําหนดไววา  ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ  ๖  ให
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน
ช่ัวคราว  เชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่
ประชุมสภาทองถ่ินคราวน้ัน  เปนประธานสภาทองถ่ิน
ช่ัวคราว  

แตเน่ืองจากมีผูที่มีอายุสูงสุดเทากันสองทาน  จึง
ขอสอบถามวาทั้งสองทานตกลงกันไดหรือไมวาจะใหผูใดทํา
หนาที ่

นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง   ผมขอสละสิทธ์ิไมขอทําหนาที ่
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกิตติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ    เมื่อเปนเชนน้ีเรียนเชิญ นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ทําหนาที ่
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาช่ัวคราว ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหช่ัวคราว  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
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นายสะมะแอ  บูรอเดีย    ขอบคุณครับ  กระผมนายสะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิก 
ประธานสภาช่ัวคราว    สภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ขอขอบคุณสมาชิกสภา 

เทศบาลทุกทานครับ  และตอไปเปนการดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องการกลาวคําปฏิญาณตน  
นายสะมะแอ  บูรอเดีย                                   เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเชิญสมาชิกทุก 
ประธานสภาช่ัวคราว                                     คนยืนข้ึนและกลาวคําปฏิญาณตน  ดังน้ี“ขาพเจา  จะ

รักษาไว  และปฏิบัติตาม  ซึ่งรัฐธรรมนูญ  แหง
ราชอาณาจักรไทย   
ท้ังจะซื่อสัตยสุจริต  และปฏิบัติหนาท่ี  เพ่ือประโยชน
ของทองถ่ิน”  เชิญทุกคนน่ังครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    การเลือกและแตงต้ังประธานสภาเทศบาลเมืองรามันห 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย    เชิญเลขานุการสภาช่ัวคราวไดช้ีแจงระเบียบ 
ประธานสภาช่ัวคราว กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เกี่ยวกับวิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 

นายกิตติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาช่ัวคราว ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  

๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๘  กําหนดไววา  วิธีเลือก
ประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสทิธิ
เสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินคนหน่ึงที่ตนเห็นวาสมควรให
เปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน  การเสนอน้ันตอง
มี  สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  โดยให
สมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว 
ช่ือที่เสนอไมจํากัดจํานวน  และใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลาน้ัน  โดยวิธีเขียนช่ือตัว  และ
ช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึงช่ือ  เมื่อตรวจนับแลว
ใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภา
ทองถ่ิน  ผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหม
เฉพาะ ผูที่ไดคะแนนสูงสุดน้ัน  โดยใชวิธีเดิม  ถาผลการ 
เลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหใช
วิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

  วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหน่ึงใหนํา
ความในขอ  ๓๙  มาบังคับโดยอนุโลม 

  ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไม
นอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
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  วิธีจับสลากตามวรรคหน่ึงใหประธานที่ประชุม

ดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวา
จะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง  แลวใหจัดทําบัตรสลาก  
ชนิด  สี  และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับจํานวน
ผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน  โดยเขียนขอความวา”ไดรับ
เลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน”เพียงบัตรเดียว    
นอกจากน้ันเขียนขอความวา  “ไมไดรับเลือกเปน
ประธานสภาทองถ่ิน” 
ขอ  ๙  ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถ่ินในการประชุม
สภาทองถ่ินครั้งแรก  ตามขอ  ๖  ใหผูวาราชการจังหวัด
หรือนายอําเภอ  แลวแตกรณี  ดําเนินการแตงต้ังทันที  เมื่อ
การเลือกประธานสภาทองถ่ินแลวเสร็จ  และให
ประธานสภาทองถ่ินที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมสภาทองถ่ินในครั้งน้ันตอไป 
ขอ  ๑๔  กําหนดไววา  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  
รองประธานสภาทองถ่ิน  หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามี
การเสนอช่ือผูสมควรไดรับการแตงต้ัง  เพียงตําแหนงละ
หน่ึงคน  ใหถือวาผูรับไดรับเลือก 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย    เมื่อทุกคนรับทราบระเบียบเกี่ยวกับวิธีการแลวเชิญสมาชิก 
ประธานสภาช่ัวคราว สภาเทศบาลเสนอช่ือ  ผูที่เห็นสมควรไดรับการแตงต้ังเปน

ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  โดยจะตองมี
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวาสองคน 

นายดูหะเล็ม  เจะเตะ  กระผมนายดูหะเล็ม  เจะเตะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล เมืองรามันห  ขอเสนอ  นายสะมะแอ  บูรอเดีย  เปน

ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
ผูรับรอง  ๑.  นายนิพนธ  อับดุล 

    ๒.  นายสมัน  มตุริมย 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย    มีสมาชิกทานใด  จะเสนอผูอื่นอีกบางครับ  หากไมม ี
ประธานสภาช่ัวคราว กระผมขอสรุป  กรณีมีการเสนอช่ือเพียงรายเดียวใหถือวาผู

น้ันไดรับเลอืกตามระเบียบ  ขอ  ๑๔ 
มติท่ีประชุม ใหนายสะมะแอ  บูรอเดีย  ไดรับการแตงต้ังเปน

ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย    กระผมขอขอบคุณมากที่ใหความไววางใจใหกระผมดํารง 
ประธานสภาเทศบาล ตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  และเมื่อ

ปรากฏผลการเลือกต้ัง และรอการลงนามแตงต้ัง  จึงขอพัก
การประชุม  ๑๐  นาที  เพื่อดําเนินการทางดานธุรการ 
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-  ๕  - 
 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลประชุมตอครับ  ในลําดับตอไป 
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญทานปลัดเทศบาล  ไดอานคําสั่งแตงต้ัง

ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหในลําดับตอไป  
เรียนเชิญ  

นายกิตติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ    คําสั่งจังหวัดยะลา  ที่  ๙๔๘/๒๕๕๔  เรื่องแตงต้ัง 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาช่ัวคราว ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห ดวยผูวา

ราชการจังหวัดยะลาไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองรามันหครั้งแรก  ในวันที่  ๒๗  เมษายน  
๒๕๕๔  เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาล  โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ผูวาราชการจังหวัดยะลาโดยนายอําเภอรามัน  อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับคําสั่งจังหวัดยะลา  ที่  ๘๖๘/
๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๔  เรื่องมอบอํานาจ
ใหปฏิบัติราชการแทนและตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองรามันหครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  
๒๕๕๔  จึงแตงต้ัง นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ใหดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

  ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย    ครับตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือในการ
ประธานสภาเทศบาล    เลือกประธานสภา  และกระผมขอขอบคุณที่ใหความ 

ไววางใจกระผมไดทําหนาที่ประธานสภาเทศบาลตําบล
เมืองรามันห  ขอบคุณครับ  และขออนุญาตดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตางๆ  ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภา 
เทศบาล 

  ๓.๑  การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับในลําดับน้ี  กระผมขอเชิญปลัดเทศบาล  ในฐานะ 
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ไดช้ีแจงระเบียบการเลือก

รองประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญครับ 
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-  ๖  - 
 
นายกิตติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุม 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาช่ัวคราว สภาทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดไววา  วิธีเลือกรองประธานสภา
ทองถ่ินใหนําความในขอ  ๘  มาบังคับใชโดยอนุโลม  โดย
ใชวิธีการเลือกเชนเดียวกับการเลือกประธานสภา 
ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถ่ิน 
หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอช่ือผูสมควร
ไดรับการแตงต้ังเพียงตําแหนงละหน่ึงคน  ใหถือวาผูน้ัน
ไดรับเลือก  

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที ่
ประธานสภาเทศบาล จะทําหนาที่รองประธานสภาพรอมผูรับรองสองคนเชิญครับ 
นายสมัน  มตุริมย  กระผมนายสมัน มตุริมย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ  นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง  เปนรองประธาน 

สภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ผูรับรอง  ๑.  นายนิพนธ  อับดุล 
    ๒.  นายอาลียะ  วาแมดีซา 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีใครจะเสนอผูอื่นอีกบางครับ  หากไมมี แสดงวามีการ 
ประธานสภาเทศบาล เสนอช่ือเพียงรายเดียวใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก  ตาม

ระเบียบขอ  ๑๔ 
เรียนเชิญนายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง ไดกลาวขอบคุณเชิญ
ครับ 

นายเอกลักษณ  ปะจิมะเย็ง  กระผมขอขอบคุณมากครับที่ใหความวางใจใหกระผมดํารง 
รองประธานสภาเทศบาล  ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 

  ๓.๒  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย    ลําดับตอไป  การเลือกเลขานุการสภา  โดยใชวิธีการ 
ประธานสภาเทศบาล เดียวกันกับการเลือกประธานสภา  รองประธานสภา  สวน

การเสนอช่ือ  สมาชิกสภาเทศบาลสามารถเสนอช่ือ
พนักงานเทศบาลซึ่งนอกเหนือจากสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อ
ทําหนาที่เลขานุการสภาได  เชิญสมาชิกเสนอช่ือครับ 

นายมะคอเละ  ปาระเปะ  กระผมนายนายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลเมืองรามันห  ขอเสนอ  นายอุสมัน  เจะมะ  เปน

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหครับ 
  ผูรับรอง  ๑.  นายบือราเฮง  แวดอยี 

๒. นายนิพนธ  อับดุล 
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-  ๗  - 
 
นายดูหะเล็ม  เจะเตะ  กระผมนายดูหะเล็ม  เจะเตะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล เมืองรามันห  ขอเสนอ  นางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม  เปน

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันหครับ 
ผูรับรอง  ๑.  นายสมัน  มตุริมย 

๒. นายอาลียะ  วาแมดีซา 
 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีใครจะเสนอผูอื่นอีกบางครับ  หากไมมีกระผมขอมติที ่
ประธานสภาเทศบาล    ประชุม 
มติท่ีประชุม     นางสาวสตีียาเราะ  ดือราแม ๖  เสียง 
      นายอุสมัน  เจะมะ  ๕  เสียง 
      มีผูงดออกเสียง  ๑  ทาน 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มติที่ประชุม  เห็นชอบใหนางสาวสีตียาเราะ  ดือราแม 
ประธานสภาเทศบาล เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ขอแสดง

ความยินดีดวยครับ  และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ทานที่ใหความรวมมือดวยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปและการ 
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก
ของปถัดไป 

นายกิตติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  ตามความในมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล   
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาช่ัวคราว พ.ศ.  ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

วรรคแรก  กําหนดไววา  ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสี่
สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด และวรรคสี่  สมัย
ประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ  ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  แต
ถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาต  จากผูวา
ราชการจังหวัดยะลา 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับทุกทานก็ไดรับทราบระเบียบแลวขอใหสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลพิจารณาการกําหนดสมัยประชุม สามัญประจําป

ของสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ขอเชิญครับ 
นายดูหะเล็ม  เจะเตะ  กระผมนายดูหะเล็ม  เจะเตะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เมืองรามันห  ขอเสนอ  ๔  สมัย 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  วันที่  ๒๘  เมษายน  -  ๒๗  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔   
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  วันที่  ๑  -  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔   
สมัยสามญั  สมัยที่  ๓  วันที่  ๑  -  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔   
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  วันที่  ๑  -  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
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-  ๘  - 
 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย    ครับมีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นบางครับหากไมม ี
ประธานสภาเทศบาล  กระผมขอมติที่ประชุม 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   
 

ปดประชุม  ๑๕.๓๐  น. 
   

(ลงช่ือ)           ผูบันทึก 
   (นางสาวสีตียาเราะ   ดือราแม) 
               เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 
  (ลงช่ือ)           ผูตรวจบันทึก 
      (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
                                                                  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
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