
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 

ประจ ำปี  2562 

เทศบำลต ำบลบำลอ 

วันที่ 29 สิงหำคม 2562 

รำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

ส ำนักปลัดเทศบำล เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบำลอ โทร 073-299523 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยท่ี  3  ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่5/2562 
วันที ่29 สิงหาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
******************************** 

ผู้มาประชุม 
ชื่อ -  สกุล   ต าแหน่ง 

  1.  นายอับดุลซูกูร         ซายากะ   ประธานสภา ฯ 
  2.  นายสะอารี     ยะมาเร็ง  รองประธานสภาฯ 
  3.  นายรอเซะ    ยะโตะ   เลขานุการสภาฯ 
  4.  นายตายุดิง  กายุ   สมาชิกสภาฯ   
  5.  นายมะการีม        โตะเฮง   สมาชิกสภาฯ   

6.  นายสมาน   ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ 
7.  นายมะตอริ    ตีลี   สมาชิกสภาฯ 

  8.  นายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ 
  9.  นายอาหะมะ   ดอละ   สมาชิกสภาฯ 
  10. น.ส.รอกีเย๊าะ    ดอละ   สมาชิกสภาฯ   
  11. นางจันทนา  จูเก่ง   สมาชิกสภาฯ  
    

ผู้ไม่มาประชุม 
    ชื่อ -  สกุล    ต าแหน่ง 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ชื่อ -  สกุล    ต าแหน่ง 
  1.  นายอับดุลรอเซะ      เดะแอ   นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 

2.  นายมะนาเส     สะยาดะ   รองนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
3.  นายอาซือมี  อิตูวา   รองนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
๔.  นายซูไฮดี  จิใจ   ที่ปรึกษานายกฯ 

   ๕.  นายอัสมาน   ดามะยะ   เลขานุการฯ    
   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   รองปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยท่ี  3  ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่5/2562 
วันที ่29 สิงหาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
******************************** 

 

เปิดประชุม  เวลา  10.00  น  องค์ประชุมครบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 4  ลงวันที่  28  

สิงหาคม  ๒๕62  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 1  เรื่องขอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ 15 ของ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญเลขานุการอธิบายเชิญครับ 
เลขานุการ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วย

ปัจจุบันปัญหาการคมนาขนส่งของเกษตรกรบริเวณหมู่ที่ 5 ต.บาลอ อ.รามัน   
จ.ยะลา เรื่องเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มีความ
ยากล าบาก เส้นทางบริเวณนั้นเป็นเส้นทางที่ได้รับการบุกเบิกไม่นาน และมี
ประชาชนที่ใช้เส้นทางสายนี้จ านวนมาก  

ประธานสภาฯ ครับขอเชิญผู้บริหารเชิญครับ 
ผู้บริหารเทศบาลฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเข้าร่วมทุกท่านกระผม นายอับดุลรอเซะ   

เดะแอ นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  กระผมเห็นสมควรที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละแอ  หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
1,875,252.82 บาท(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)เพ่ือเป็นการบ าบัดความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณหมู่ท่ี 5 และประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ประธานสภาฯ ครับท่านเลขานุการสภาฯและท่านนายกก็ได้อธิบายรายละเอียดพอสังเขปไป
แล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาฯอภิปราย  เชิญครับ 

สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม  
นายมะการีม  โตะเฮง กระผมเห็นสมควรที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ดังกล่าว เพราะปัจจุบันถนนเส้นนี้เป็นทางขรุขระ กระผมเองก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ 
ปัญหาในการใช้เส้นทางนี้มาหลายครั้ง อีกอย่างเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่
ประชาชนบริเวณพ้ืนที่หมู่ 5 และพ้ืนที่ใกล้เคียงใช้ในการคมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 
 
 

 /ดังกล่าวฯ 
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สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม  
นายมะตอริ  ตีลี  กระผมเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะด าเนินการก่อสร้างในโครงการ
ดังกล่าว  กระผมเองก็มีสวนบริเวณดังกล่าว  เคยได้รับแจ้งจากประชาชนใน
พ้ืนที่นั้น  หลายครั้ง  เส้นทางสายนี้มีความล าบากในการขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตร  หากได้ก่อสร้างโครงการดังกล่าวประชาชนจะได้รับความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ครับ
กระผม นายตายูดิง  กายุ  กระผมเห็นด้วยกับนายมะการีม  โตะเฮง และนาย 
มะตอริ  ตีลี ครับ  เพราะถ้าได้รับการก่อสร้างดังกล่าวคนที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการนี้คือประชาชน  ประชาชนจะได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น 

ประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม มติที่ประชุม  เห็นด้วยที่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทางบ้านละแอ  หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,875,252.82 บาท 
โครงการในส่วนของเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณประจ าปี ของอปท.   ด้วยเสียงเอกฉันท์ 10 เสียง 

 

เลขาสภาฯ  ผมขอนัดประชุมต่อ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอเรื่อง  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 และเรื่อนอ่ืนๆ ในวันที่  30 
สิงหาคม  2562 เวลา  10.00 น.   ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

- ไม่มี  - 
ปิดประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

                                                        ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 

                           ลงชื่อ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี        เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

*************************** 
 


