
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๓๐  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. นายนิพนธ์    อับดุล   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 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายธนัทนน  วันมหามาตร  ปลัดเทศบาล 
 ๒.  นายประชิต  พิสิฐธนกุล  นักบริหารงานเทศบาล 
 ๓.  นางสาวเชาว์เลขา  มีจันทร์  นักบริหารงานทั่วไป   
 ๔.  นางสาวกมลวรรณ  เจะอาลี  เจ้าพนักงานธุรการ  

   

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 

นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม     ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
เลขานุการสภา   ประจ าปี  ๒๕๕๗  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์มาประชุม                   
    ครบองค์ประชุม  จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมือง                  
    รามันห์  ท าหน้าที่เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   
    เรียนเชิญค่ะ   

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เนื่องจากในเดือนเมษายน ๒๕๕๗  จะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันเทศบาล ขึ้น
    ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง 
    โดยเทศบาลเมืองเบตงเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือ
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 ระเบียบวาระท่ี ๒... 



-๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อความใด หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
             ๓.๑  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี ๒๕๕๗    

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
และประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี ๒๕๕๗  ครับ 
 

นายนิรัตน์   เสมอภาพ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมนายนิรัตน์ เสมอภาพ  
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์  
    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
    ในการขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี ๒๕๕๗     
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
    พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วนที่ ๓ หมวด ๙                   
    การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ ข้อ ๙๖ (๒) ขอคืนเงิน                   
    ภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจาก                    
    สภาท้องถิ่น 
    เหตุผล  ด้วยส านักงานท่ีดินจังหวัดยะลา สาขารามัน ได้จดทะเบียนขายที่ดิน  
    โฉนดที่ดนิเลขท่ี  ๕๑๙๗๕  ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา   
    ระหว่างนางสาวหายาตี  สะตาเฮ  ผู้ขาย กับ  นายมะลาเซ็ง วาแมดีซา  ผู้ซื้อ   
    ตามสัญญาขายที่ดิน  ฉบับลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖  โดยในวันจดทะเบียน
    พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาประเมิน 
    เป็นจ านวนเงิน  ๑,๖๑๒.- บาท  (หนึ่งพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน)  และได้น าส่ง
    เงินค่าธรรมเนียมมาให้เทศบาลต าบลเมืองรามันห์แล้ว ต่อมาได้มีประกาศ 
    กระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ                    
    นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ 
    ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
    ก าหนด  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ได้ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียม                    
    ลงเหลือร้อยละ ๐.๐๑ ซึ่งการจดทะเบียนรายนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ลดหย่อน 
    ค่าธรรมเนียมดังกล่าว  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือถอนคืนค่าธรรมเนียม 
    ให้แก่ผู้ขอ เป็นเงินจ านวน  ๑,๖๐๓.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามบาทถ้วน)  
    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อพิจารณา ต่อไป 

นายดูหะเล็ม… 



- ๓ - 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม
ประธานสภาเทศบาล  หรือเสนอแนะอะไรบ้าง   
     
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ     หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม กระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๕๗   
    โปรดยกมือขึ้น ขอเชิญครับ              

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 

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

นายสะมะแอ  บูรอเดีย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายสะมะแอ  บูรอเดีย   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมขอเสนอเรื่องคูระบายน้ าถนนสายตอแล-สายกาแฮ 

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ก่อให้เกิดน้ าท่วมขังบริเวณนั้น ชาวบ้านที่ใช้ถนนสัญจร                  
ไป - มา ไม่สะดวกและอาจได้รับอันตรายได้   

นายมะคอเละ  ปาระเปะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายมะคอเละ ปาระเปะ 
สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอเสนอให้ผู้บริหารช่วยสอดส่อง

ดูแล คูระบายน้ าบริเวณข้างมัสยิดกาแฮต่ ามาก ท าให้น้ าท่วมขัง และบ้านเรือน
ของประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผมนายราเชนทร์  เจ๊ะมะ 
สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอให้ทางผู้บริหารซ่อมแซมถนน

บริเวณ หลังที่ว่าการอ าเภอรามัน เป็นหลุมเป็นบ่อ และฝุ่นละอองเข้าบ้านเรือน
ของประชาชน  

นายสมัน  มตุริมย์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายสมัน  มตุริมย์                         
สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมได้เสนอรื่อง ซ่อมแซมถนนหลัง

สถานีรถไฟ สามแยกทางลงไปชุมชนตลาดล่าง เมื่อสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจ าปี  ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ผมขอให้ทางผู้บริหาร เร่งปรับปรุงแก้ไขพ้ืนถนน
ด้วยครับ 

นายบือราเฮง  แวดอยี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายบือราเฮง  แวดอยี                         
สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขอให้ทางผู้บริหารดูแลถนนสายตอแลใน                      

บริเวณริมทางเดินทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งมีหญ้าขึ้นรกมาก และถนนช ารุด ในช่วงฤดูฝนท า
ให้น้ าท่วมถนน ขอให้ทางผู้บริหารด าเนินการซ่อมแซมด้วยครับ    



นายสะมะแอ... 
-๔- 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายสะมะแอ  บูรอเดีย   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมเสนอเรื่อง ให้ด าเนินการตรวจสอบกระถางต้นไม้ 

และต้นไม้ ที่กีดขวางการจราจรบนทางเท้า ตามบริเวณสี่แยก เช่น สี่แยกร้าน
สะดวกซื้ อ  เซ เ ว่น -อี เลฟเว่น  (7 -Eleven) ถนนจรูญวิถี  อาจก่ อให้ เกิ ด       
อุบัติเหตุได้ และให้ตรวจสอบดูแลคูระบายน้ าที่ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว                
เศษอิฐหรือเศษวัสดุที่ตกหล่นอยู่ในคูระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่านไม่สะดวก เกิด
น้ าท่วมขังได้ ขอให้ทางผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับ 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีท่านใดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายนิรัตน์   เสมอภาพ  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะมา และช่วยกันสอดส่อง
นายกเทศมนตรี   ดูแลเทศบาลนะครับ  ผมขอชี้แจง  คือ 
 - คูระบายน้ าสายตอแล – กาแฮ  กระผมจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและ      
   รบีด าเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน 
 - คูระบายน้ าสายกาแฮ จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และขอรบกวน                            
                                            นายสะมะแอ  บูรอเดีย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไปชี้จุดให้ด้วยครับ  
 - คูระบายน้ า และ ถนนสายตอแล ผมจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้ครับ    
   และจะเร่งด าเนินการแก้ไข 
 - ถนนหลังที่ว่าการอ าเภอรามัน ในส่วนนี้เป็นรอยต่อระหว่างทางหลวงชนบท    
                                            กับเขตเทศบาลฯ ในส่วนของเทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณไว้ และจะเร่ง 
   ด าเนินการ ให้โดยเร็ว 
 - ถนนหลังสถานีรถไฟ สามแยกทางลงไปชุมชนตลาดล่าง เนื่องจากมีการประชุม     
   ระหว่าง เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กับ อ าเภอรามัน ได้น าปัญหานี้และส่งเรื่อง 
   ให้กับทางหลวงชนบทด าเนินการไปแล้ว เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 - ถนนสายตอแลใน บริเวณริมทางเดินทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งมีหญ้าขึ้นรก  
   กระผมและคณะผู้บริหาร จะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปด าเนินการโดยเร็ว                    
    ส่วนเรื่องถนนช ารุดของถนนสายตอแลใน ซึ่งเป็นเส้นทางขาดอยู่                          
   กระผมจะให้ทางช่างเร่งด าเนินการซ่อมแซมให้โดยเร็ว    

    - กระผมขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ เกี่ยวกับ 
      โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ประมาณเดือนเมษายน  
      ๒๕๕๗  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์จะด าเนินโครงการเข้าสุนัตหมู่    
        จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ แจ้งประชาชนในเขตรับผิดชอบของท่าน  
      ส ารวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเข้าสุนัตหมู่ ในครั้งนี้ด้วย 

 

โครงการ... 
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   โครงการที่เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
   รับผิดชอบโดย  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี  ๘  โครงการ ดังนี้   
    (๑) โครงการชมรมผู้สูงอายุ รวมใจ ใส่ใจสุขภาพ 

   วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือจัดตั้งชมชมผู้สูงอายุ 
        ๒. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้และได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ 

  ๓. เพ่ือการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านร่างกานและจิตใจ 
         กลุ่มเปา้หมาย   
    กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
    อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  จ านวน ๗๐ คน 

    (๒) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจ าปี ๒๕๕๗  
   วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 
   ๒. เพ่ือป้องกันแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
   ๓. เพ่ือลดภาวะเสี่ยงจากความรุนแรงของโรค 
   ๔. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน 
       ไข้หวัดใหญ่ 
   กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบล 
   เมืองรามันห์  ได้แก่  กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป 

   (๓)  โครงการร้านอาหารและแผงลอยสะอาด รสชาติอร่อย ประจ าปี ๒๕๕๗ 
   วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านอาหารปลอดภัยของผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย
               ๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหาร/แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ 
   ๓. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหาร/แผงลอยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   กลุ่มเป้าหมาย  
   ร้านอาหาร/แผงลอยจ านวน ๒๕ ร้าน 

   (๔)  โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
   วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
    ๒. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษา 
   ๓. เพ่ือค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก 
   กลุ่มเป้าหมาย  
   กลุ่มสตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี ในเขตเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 



(๕)  โครงการ… 
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   (๕)  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
         โรคหัวใจ และหลอดเลือด  

    วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
   ๒. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
       สุขภาพตนเองที่เหมาะสม 

   ๓. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน   
       โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยผ่านบุคคลและหมู่บ้าน 
           ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ 

   กลุ่มเป้าหมาย  
   ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่ต าบลกายูบอเกาะ   
   จ านวน  ๑๖๐  คน 

    (๖)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กอายุ ๐-๕ ปี 
    วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็ก ๐-๕ ปี 
   ๒. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เห็นความส าคัญในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและ 
       พัฒนาการ 
   ๓. เพ่ือให้เด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครบชุดตามเกณฑ์อายุ
       ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 
   ๔. เพ่ือป้องกันและลดการเกิดโรคติดต่อที่สามารรถป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
   กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี  จ านวน  ๑๔๐  คน 

   (๗)  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์และแพร่เชื้อ HIV ในวัยรุ่น 
       จัดท าโดย กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน อ าเภอรามัน 
       วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือให้วัยรุ่นในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และสารเสพติด 
       ๒. เพ่ือให้วัยรุ่นเล็งเห็นถึงปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
   ๓. เพ่ือให้วัยรุ่นได้น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ 
   ๔. เพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
       กลุ่มเป้าหมาย วัยรุ่นหญิงในอ าเภอรามัน จ านวน ๕๐ คน ในเขตเทศบาลฯ 

    (๘)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กก าพร้า 
    วัตถุประสงค์  ให้ความช่วยเหลือเด็กก าพร้า 

   กลุ่มเป้าหมาย  เด็กก าพร้าในเขตเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จ านวน  ๕๑  คน 
 
 
 



ขอแจ้งท่าน... 
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