
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ผู้มาประชุม 
๑. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห ์  
๒. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๓. นายราเชนทร์  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๔. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๖. นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๗. นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๘. นายนิพนธ์   อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๙. นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายอดุลย์   วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

๒. นายสะมะแอ  บูรอเดีย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 ๓. นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวรอซาดา  ซาเมาะ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 
    

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 

นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม     ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ได้ประกาศเปิดประชุมสภาสมัย 
เลขานุการสภาฯ   สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๖๓  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
    มาประชุมครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมือง                  
    รามันห์  ทำหน้าที่เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
    เรียนเชิญค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เนื่ องด้วย นายอดุลย์  วาแมดีซา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขณะนี้อยู่นอกพ้ืนที่จังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลามีคำสั่งห้าม
    ประชาชนเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลาอันเนื่องมาจากเป็นพ้ืนที่ 
    เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถมาประชุมสภาฯ ครั้งนี้ได้ 
     

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ             
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
    มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใด หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง  
    ขอเรียนเชิญครับ 
  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  กระผมมีเรื่องทีจ่ะนำเสนอต่อสภาเทศบาลฯ ในการช่วยเหลือประชาชน สภา
ประธานสภาเทศบาลฯ  เพ่ือให้สมาชิกเทศบาลฯ พิจารณา คือ 
    ๓.๑  ขออนุมัติความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ 
    สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ 
    ผู้สูงอายุในพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เนื่องจากนายนิรัตน์  เสมอภาพ  
    นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   
    จึงขอเรียนเชิญนางสาวรอซาดา  ซาเมาะ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนา ชุมชนฯ  
    เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวรอซาดา ซาเมาะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ดิฉันนางสาวรอซาดา ซาเมาะ 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติความเห็นชอบ
    ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในพ้ืนที่  
    เหตุผล 
    เนื่องจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา              
    มีงบประมาณช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ แต่จะต้องให้
    มีการคัดเลือกโดยหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุ ตามคุณสมบัติและลักษณะที่กำหนด โดยวิธีการ 
    ประชาคม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการประชาคม
    ได้  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลาจึง 
    ให้สภาท้องถิ่นฯ เป็นตัวแทนประชาชนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกผู้ที่
    มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  
    ในการนี้ งานสังคมสงเคราะห์ ได้สำรวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่เพ่ือดำเนินการให้
    ความช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย และมีผู้เข้า หลักเกณฑ์จำนวน ๔ ราย 
    โดยได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนตามรายชื่อต่อไปนี้  

๑. นางสีตีแอเสาะ  สาการี  ที่อยู่ ๑๗/๒ ม.๖ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 
ชุมชนตลาดล่าง 

๒. นางสาวยูฮะนะ  วาแมดีซา ที่อยู่ ๘๖ ม.๖ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 
ชุมชนตลาดล่าง 
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๓. นายมะ  วาแมดีซา ที่อยู่  ๑๒ ม.๖ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา                  
ชุมชนตลาดล่าง 

๔. นางกูแย  โต๊ะอุมาลา ที่อยู่  ๗๐ ม.๑ ถ.ทั่วไป ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน                    
จ.ยะลา ชุมชนลีนา 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย  
    ๑. ตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ                
    ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการวาง 
    กรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือ 
    ประโยชน์ของประชาชน เกิดสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความ 
    คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความ 
    สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    ๒. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการ 
    จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
    บริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ 
    ประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง (๑๐) การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
    ๓. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                  
    ฉบับที่ ๑๑  พ.ศ.๒๕๔๓) มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมี
    หน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
    และผู้พิการ 
    ข้อพิจารณา 
    - เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่เดือดร้อนเร่งด่วน  
    - เพ่ือเป็นการดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้อง 
    ข้อเสนอ 
    - เห็นควรอนุมัติเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามลำดับ 
    ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ
ประธานสภาเทศบาลฯ    ผู้สูงอายุในพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๘   เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ หากไม่มี  ผมขอปิดการประชุม 
  

ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 
(ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

            (นายสีตียาเร๊าะ  ดือราแม) 
                                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๓ 
และขอรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ 
 
 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
            (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
   (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
  
           

(ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการ 
     (นายสมัน  มตุริมย์) 
                                   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

สภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
    ประธานสภาเทศบาลฯ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                      (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 


