
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๒  (คร้ังที่  ๒)  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

เม่ือวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๒. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๓. นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
๔. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๖. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘.  นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายการิม  นิกาหลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   (ลาป่วย) 
๒.  นายอดุลย์  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ (ลาป่วย) 
๓. นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๔.  นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕.  นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นางสาวเชาว์เลขา  มีจันทร์  นักบริหารงานท่ัวไป ๖ 
 ๒.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร  ๕ 

 

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม ด้วยประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ 
เลขานุการสภา                        สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี  ๒   บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมพร้อมกันแล้ว ครบ 

องค์ประชุมจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
ท าหน้าท่ีเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเรียนเชิญค่ะ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ขอแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ลาป่วย   
ประธานสภาเทศบาล  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้  จ านวน  ๒  ท่าน  คือ 

๑. นายการิม  นิกาหลี 
๒. นายอดุลย์  วาแมดีซา 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย  ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  
ประธานสภาเทศบาล  ๒  ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 

มีสมาชิกท่านใด... 
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มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง  
ขอเชิญครับ 

 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองพิจารณา 
    ๓.๑  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
นายกเทศมนตรี  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห ์

ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมือง 
รามันห ์ในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
ด้วยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)    
พ.ศ.  ๒๕๕๑    บัญญัติไว้ว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปล่ียน
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์     จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการจัดซื้อ
พร้อมติดต้ังผ้าม่านปรับแสง  จ านวน  ๓  รายการ  คือ  ขนาด๓.๐๐x๑.๗๐  
เมตร  จ านวน  ๓๔  ชุด  ขนาด  ๔.๑๐x๒.๕๓  เมตร  จ านวน  ๑ ชุด และ
ขนาด  ๑.๐๔x๑.๗๐  เมตรจ านวน ๑  ชุด  เป็นจ านวนเงิน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  
(เงินหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  จึงมีความ
จ าเป็นต้องต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
งบด าเนินการ  กองคลัง  หมวดค่าตอบแทน  (๑)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
ประจ าส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ ต้ังไว้เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป โอนลด ๓๐,๐๐๐  บาท  (เงิน
สามหมื่นบาทถ้วน) 
งบด าเนินการ  กองช่าง  หมวดค่าตอบแทน  (๑)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
ประจ าส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ ต้ังไว้เป็นเงิน  ๘๔,๐๐๐ บาท  (เงินแปดหมื่นส่ี
พันบาทถ้วน)  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  โอนลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  (เงิน
สามหมื่นบาทถ้วน) 
งบด าเนินการ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  หมวดค่าตอบแทน  (๑)  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ ต้ังไว้เป็นเงิน  
๒๐๔,๐๐๐ บาท  (เงินสองแสนส่ีพันบาทถ้วน)  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
โอนลด  ๕๐,๐๐๐  บาท  (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)  

โอนลด... 
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งบด าเนินการ  กองการศึกษา  หมวดค่าตอบแทน  (๑)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ ต้ังไว้เป็นเงิน  ๒๕๒,๐๐๐ บาท  (เงิน
สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  โอนลด  
๕๐,๐๐๐  บาท  (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อพิจารณา
ต่อไป 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๕๖ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๗  เสียง 
 

 ๓.๒  การขอความเห็นชอบการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
นายกเทศมนตรี  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห ์ กระผมขอรายงาน

งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน   ๒๕๕๕  ดังนี้ 
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน    ๑๑๗,๗๗๘,๒๐๑.๕๕ 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร       ๑๒,๖๙๖,๘๒๘.๑๙ 
เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                  ๘,๙๓๖,๑๕๑.๒๑ 
เงินฝากคลังจังหวัด        ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ลูกหนี้  -   ภาษีบ ารุงท้องท่ี            ๔๔,๙๕๗.๔๑ 
ลูกหนี้  -   เงินยืมเงินงบประมาณ          ๑๐๙,๔๖๐.๐๐ 
ทรัพย์เกิดจากเงินกู้        ๗,๐๗๗,๘๒๕.๙๘ 
เงินขาดบัญชี             ๐.๙๐ 
ยอดรวม      ๓๐,๑๖๕,๒๒๓.๖๙ 

หนี้สินและเงินสะสม 
ทุนทรัพย์สิน     ๑๑๗,๗๗๘,๒๐๑.๕๕ 
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.        ๗,๐๗๗,๘๒๕.๙๘ 
เงินรับฝากต่าง  ๆ             ๓๘๑,๐๘๓.๔๗ 
รายจ่ายค้างจ่าย           ๑,๒๖๖,๕๓๘.๑๕ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย            ๑๓๐,๓๓๐.๐๐ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัดค้างจ่าย     ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ           ๑๐๙,๔๖๐.๐๐ 
เงินทุนส ารองเงินสะสม        ๙,๑๒๕,๒๘๐.๒๑ 
เงินสะสม       ๑๐,๗๗๔,๗๐๕.๘๘ 
ยอดรวม       ๓๐,๑๖๕,๒๒๓.๖๙ 
 

นายนิรัตน์... 
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นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
นายกเทศมนตรี  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห ์

ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสมของ
เทศบาลประจ าปี  ๒๕๕๖  จากสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ดังต่อไปนี้   
หลักการ  ด้วยข้อ  ๘๗  วรรคสองแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ บัญญัติว่า “การจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนท่ีเหลือไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
โดยให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและใหข้ออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด”   
เหตุผล  ด้วยเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  มีพื้นท่ีท้ังหมด ๘.๒๔  ตาราง
กิโลเมตร  ครอบคลุมท้ังหมด  ๗  ชุมชน มีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด  ประมาณ  
๑,๖๖๑  ครัวเรือน ซึ่งในแต่ละวันจะมีขยะมูลฝอยเป็นจ านวนมากท่ีเทศบาล
จะต้องด าเนินการจัดเก็บ  แต่เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ มีรถเก็บขยะท่ียังคง
สภาพใช้งานได้เพียงคันเดียว  ไม่เพียงพอในการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล  ประกอบกับเงินสะสมของเทศบาลมีไม่
เพียงพอ  จึงมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  เพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  ๗  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  ๑  คัน  เป็นจ านวนเงิน  ๒,๒๐๐,๐๐๐  
บาท  (เงินสองล้านสองแสนบาทถ้วน) 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพื่อพิจารณา
ต่อไป 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือขอเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  โปรดยกมือขึ้นครับ 
นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมเห็นด้วยกับโครงการจัดซื้อรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เพราะเทศบาลมีรถบรรทุกขยะเพียงคันเดียว  
ซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานแล้ว  และปัจจุบันเทศบาลมีจ านวนประชากร
และครัวเรือนเพิ่มข้ึนมาก  ท าให้ปริมาณขยะแต่ละวันมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
และเห็นควรด้วยท่ีจะมีการจัดซื้อรถขยะเพิ่มข้ึนอีก ๑ คัน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการบริการประชาชนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลด้วย ขอบคุณครับ 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มี  กระผมขอมติท่ีประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขอความ 

เห็นชอบการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโปรดยกมือขึ้นครับ    
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๗  เสียง 
 
 

๓.๓  การขอความเห็นชอบ... 



-  ๕  - 
 

     ๓.๓  การขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
นายกเทศมนตรี  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห ์

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมือง 
รามันห์  ในการขออนุมัติเห็นชอบให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เป็นค่า 
ด าเนินงาน  งบลงทุน  ประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
หลักการ  ด้วยมาตรา  ๖๖   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  บัญญัติว่า  (๖)  เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม  องค์การ  
หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ประกอบวรรคสอง  การกู้เงินตาม  (๖)  เทศบาลจะ
กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว  และหนังสือส านักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘/ว ๑๗  ลงวันท่ี ๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๓ 

คณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้มีมติให้เทศบาล  กู้เงินเป็น
กรณีพิเศษเพื่อใช้ในการบริหารงานตามอ านาจหน้าท่ี ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากจังหวัด  

เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับเทศบาลมีรายได้ต่ า
กว่าประมาณการรายรับมาก  ท าให้มีความจ าเป็นต้องกู้เงินจากส านักงาน
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อใช้ในการบริหารงานตามอ านาจหน้าท่ี  และ
เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลัง โดยเทศบาลสัญญาว่าจะใช้จ่ายด้วยความ
ประหยัด  รอบคอบ  และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกประการ  ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 
๑.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  พื้นท่ี  ๑,๗๕๐  ตารางเมตร  
จ านวนเงิน  ๕,๕๘๔,๐๐๐  บาท  (เงินห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
๒.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.  พร้อมฝาปิด ภายในเขตเทศบาลต าบล
เมืองรามันห์   (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด)  จ านวนเงิน  
๑๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  (เงินสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๘๔,๐๐๐  บาท  (เงินสิบแปดล้านแปดหม่ืน
สี่พันบาทถ้วน) 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  เพื่อพิจารณา
ต่อไป 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือขอเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
 
 

นายสมัน...  
 



 
 
 
 
 
  

-  ๖  - 
 

นายสมัน  มตุริมย์  เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายสมัน  มตุริมย์ สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมเห็นด้วยกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาล เพื่อจะได้น างบประมาณดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน ์ในการพัฒนา
เทศบาลให้เป็นรูปธรรม ท้ังทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ขอบคุณครับ  

 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขอความ 

เห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๗  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ 
นายสะมะแอ  บูรอเดีย ท่านสมาชิกมีอะไรจะเสนอไหมครับ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   

 

ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

(ลงช่ือ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม) 
               เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
 



            
 
 
   
  
 
 
 
 
 


