รำยงำนกำรประชุมสภำฯ
เทศบำลตำบลบำลอ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563

วันที่ 14 สิงหำคม 2563
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลฯ

สำนักปลัดเทศบำล เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลบำลอ โทร 073-299523

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบาลอ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2563
ครั้งที่ ๑/2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
********************************
ผู้มาประชุม
ชื่อ 1. นายอับดุลซูกูร
2. นายสะอารี
3. นายรอเซะ
4. นายตายุดิง
5. นายมะการีม
6. นายสมาน
7. นายมะตอริ
8. นายอาหะมะ
9. น.ส.รอกีเย๊าะ
10. นางจันทนา
11. นายอาหะมะ

สกุล
ซายากะ
ยะมาเร็ง
ยะโตะ
กายุ
โตะเฮง
ยูเปาะนะ
ตีลี
ยูเปาะนะ
ดอละ
จูเก่ง
ดอละ

ตาแหน่ง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาขิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ผู้ไม่มาประชุม
ชื่อ - สกุล
- ไม่มี

ตาแหน่ง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ - สกุล
นายอับดุลรอเซะ
นายซูไฮดี
นายอัสมาน
นายนุอ์มาน
น.ส.กิตสุกานต์
นางสาวพานะ
นางสาวฮูยีหม๊ะ
นายมัสลัน

เดะแอ
จิใจ
ดามะยะ
แวกาจิ
จันทร์ฉาย
เต๊ะ
หะมะ
แวสีลา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบาลอ
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ
ปลัดเทศบาลตาบลบาลอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบาลอ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2563
ครั้งที่ ๑/2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
****************************
เปิดประชุม
ประธานสภาฯ

เวลา 10.00 น องค์ประชุมครบ
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 30
มกราคม ๒๕63 มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภา

เรื่องที่ 1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕64 ซึง่
สภาจะพิจารณา ๓ วาระด้วยกัน คือ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ วาระที่ ๒
ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ สาหรับวันนี้เรา
จะประชุมกันในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ครับ ผมขอเชิญนายกเทศมนตรี
ตาบลบาลอ ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้บริหารให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕63 ขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ผมนายอับดุลรอเซะ เดะแอ นายกเทศมนตรีตาบลบาลอ
ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

นายกเทศมนตรีฯ

/คาแถลงฯ..

- 2 คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบาลอ
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลบาลอ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลบาลออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบาลอจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 21,863,279.51 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 13,022,469.29 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 5,965,195.13 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผ้ ูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ รวม 0.00
บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จานวน 28,837,478.58 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
2,425.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม
จานวน
93,228.30 บาท
ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน
202,601.71 บาท
หมวดรายได้จาก
จานวน
128,492.60 บาท
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
1,750.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 11,608,695.03 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 16,800,285.59 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 184,026.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 23,187,186.58 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
งบบุคลากร
จานวน
งบดาเนินงาน
จานวน
งบลงทุน
จานวน
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
งบเงินอุดหนุน
จานวน

6,014,845.50 บาท
9,885,630.00 บาท
7,097,196.76 บาท
173,500.00 บาท
0.00 บาท
1,197,240.00 บาท
/(4)รายจ่ายฯ

- 3 (4) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 184,026.00 บาท
(5) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินสะสม จานวน 583,060.04 บาท
(6) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 5,998,379.96 บาท
(7) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบาลอได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 นั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมะตอริ ตีลี สมาชิกสภาฯ เขต 1
จากการที่ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติและได้ฟังผู้บริหารชี้แจง ผมเห็นว่ามีความ
ครอบคลุมในการที่จะช่วยเหลือประชาชน ก็อยากให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่า
ควรรับหลักการหรือไม่ แต่ส่วนตัวกระผมเห็นด้วยที่จะรับหลักการ ขอบคุณครับ
เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสมาน ยูเปาะนะ สมาชิกสภาฯ
เขต 1 จากการที่ผมได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕64 ผมเห็นว่าร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและ
คลอบคลุมแล้วในการที่จะดาเนินการตามอานาจหน้าที่ กระผมเห็นด้วยที่จะรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ หากไม่มีผมจะดาเนินการต่อไป
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยที่จะรับหลักการร่างเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
รับหลักการด้วยเสียงเอกฉันท์ 10 เสียง
ที่ประชุม ได้รับหลักการของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ต่อไปให้ที่ประชุม
เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ
เสนอชื่อ
กระผมนายตายูดิง กายุ กระผมขอเสนอชื่อนายมะการีม โตะเฮง เป็น
คณะกรรมการการคนที่ 1 ของคณะกรรมการแปรญัตติ
ครับสมาชิกท่านอื่นเห็นว่าไงบ้างครับ ขอเชิญครับ
ครับ กระผมมะตอริ ตีลี เห็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะให้นายมะการีม โตะเฮง เป็น
คณะกรรมการการแปรญัตติครับ
คะ ดิฉันนางจันทนา จูเก่ง ดิฉันก็เห็นสมควรเช่นกันที่จะให้
นายมะการีม โตะเฮง เป็นคณะกรรมการการแปรญัตติค่ะ
ครับมีสมาชิกท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีขอเสียงรับรองด้วยครับ
ผู้รับรองคือ
1. นายสมาน ยูเปาะนะ
2. นายอาหะมะ ดอละ
ขอมติด้วยครับ
ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์
ครับเสนอชื่อคณะกรรมการคนต่อไปครับ
/ประธานสภาฯ...

- 4 สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

กระผมนายอาหะมะ ยูเปาะนะ ขอเสนอชื่อนางจันทนา จูเก่ง เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ
ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ
ดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ ดอละ เห็นว่านางสาวจันทนา จูเก่งเป็นบุคคลที่สมควรคน
หนึง่ ที่จะให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคะ
ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมครับ ถ้าไม่มีขอเสียงรับรองด้วยครับ
ผู้รับรองคือ
1. นายตายูดิง กายุ
2. นายมะตอริ ตีลี
ขอมติด้วยครับ
ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์
ครับเสนอชื่อคณะกรรมการคนต่อไปครับ
กระผมนายรอเซะ ยะโตะ ขอเสนอชื่อนายมะตอริ ตีลี เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ
ครับขอความเห็นครับ
ครับ กระผมนายมะการีม โตะเฮง เห็นว่านายมะตอริ ตีลี สมควรที่จะ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกคนครับ
ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีขอเสียงรับรองด้วยครับ
ผู้รับรองคือ
1. นางจันทนา จูเก่ง
2. นางสาวรอกีเย๊าะ ดอละ
ขอมติด้วยครับ
ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์
ครับขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนต่อไปครับ
คะ ดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ ดอละ ขอเสนอชื่อนายรอเซะ ยะโตะ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนต่อไปครับ
ครับขอความเห็นครับ
ครับกระผมนายสะอารี ยะมาเร็ง เห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะให้นายรอเซะ
ยะโตะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนต่อไปครับ
ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีขอเสียงรับรองด้วยครับ
ผู้รับรองคือ
1. นางจันทนา จูเก่ง
2. นายมะตอริ ตีลี
ขอมติด้วยครับ
ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์
/ผมขอสรุปฯ...

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ

- 5 มีสมาชิกจะเสนอผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเพิ่มเติมครับ ถ้าไม่มี
ผมขอสรุปรายชื่อที่ได้รับการเสนอเป็นคณะกรรมการแปรญัตติมีดังนี้
1. นายมะการีม โตะเฮง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นางสาวจันทนา จูเก่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
3. นายมะตอริ ตีลี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายรอเซะ ยะโตะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
ผมขอมติด้วยครับ
มติที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเสียงเอกฉันท์
เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว กระผมจะส่งร่างเทศบัญญัติฯ
ที่รับหลักการให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติดังกล่าวได้ดาเนินการพิจารณาโดยละเอียดตามอานาจ
หน้าที่ด้วยครับ
การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งจะต้องไม่
น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ ขอให้ที่ประชุมเสนอเพื่อ
พิจารณาด้วยครับ
ผมนายมะการีม โตะเฮง สมาชิกสภาฯ ผมขอเสนอให้กาหนดระยะเวลาเสนอคา
แปรญัตติในวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบาลอ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ

ที่ประชุม

มติที่ประชุมเป็นเสียงเอกฉันท์ กาหนดเสนอคาแปรญัตติในวันที่
19 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ประธานสภาฯ

ผมขอนัดประชุมสภาต่อ ในวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 10.00 น.
เพื่อพิจารณาการตั้งจ่ายรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบาลอ ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน
ครับสาหรับวันนี้เราก็ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติกันแล้วเป็นจานวน 4
ท่าน กระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านเข้าร่วมประชุมใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบาลอ ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ

/ปิดประชุมฯ...

- 6 ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นายรอเซะ ยะโตะ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบาลอ

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอับดุลซูกูร ซายากะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบาลอ

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายมะการีม โตะเฮง)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ
(นายอาหะมะ ดอละ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ
(นางจันทนา จูเก่ง)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ
(นายมะตอริ ตีลี)
***************************

