
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจ ำปี  2562 

เทศบำลต ำบลบำลอ 

วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 

รำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

ส ำนักปลัดเทศบำล เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบำลอ โทร 073-299523 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยท่ี  4 ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่2/2562 
วันที ่21 พฤศจิกายน  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 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยท่ี  4 ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่2/2562 
วันที ่21 พฤศจิกายน  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  4  ครั้งที่ 1  ลงวันที่  1  

พฤศจิกายน  ๒๕62  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลบาลอ ประจ าปี 2562 ในการ

ด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ งบประมาณ 2,400,000 บาท 

ประธานสภาฯ ครับขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ครับขอเชิญผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว  เชิญครับ 
ผู้บริหาร เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

กระผมนายอับดุลรอเซะ  เดะแอ นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  ด้วยปัจจุบัน
เทศบาลบาลอ มีรถเก็บขนขยะ 2 คัน ได้แก่แบบอัดท้าย และเปิดข้างเทท้าย 
โดยแบบเปิดข้างเทท้ายจะเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่หรือเก็บขนขยะ  ในกรณีท่ีมี
การจัดงานโดยจะใช้บริการเป็นครั้งคราว เพราะด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานท า
ให้รถเกิดการช ารุดหรือเสียบ่อย ส่วนรถแบบอัดท้าย จะเก็บขนขยะจาก
ครัวเรือนในต าบลบาลอทุกวัน ท าให้ในแต่ละวันรถแบบอัดท้ายที่ทางเทศบาล
ต าบลบาลอ มีเป็นหกล้อเล็กจึงไม่เพียงพอต่อการเก็บขนในบางวันและข้อจ ากัด
ในเรื่องของเวลาเก็บขน เพื่อให้ทันน าส่งบ่อขยะเทศบาลนครยะลา จ าเป็นต้องมี
รถเพ่ิมอีก  1 คัน เพ่ือให้เพียงพอและน าส่งขยะทันตามเวลาก าหนด ซึ่งปัจจุบัน
เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้เป็นเงิน  2,828,172.49 บาท (รายละเอียด
ต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญสมาชิกอภิปราย เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

กระผมนายมะการีม  โตะเฮง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอเขต 1 กระผม
เห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะด าเนินการจัดซื้อรถขยะด้วยเงินสะสมของงบประมาณ
ประจ าปี ของ อปท. เพราะปัจจุบันได้รับแจ้งจากชาวบ้านจ านวนไม่น้อย  
เกี่ยวกับการเก็บขยะ  

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอเขต 1 กระผม 



เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินการจัดซื้อรถขยะด้วยเงินสะสมของอปท. เพราะ
ปัจจุบันเทศบาลต าบลบาลอมีปัญหาด้านเก็บขยะ  บางครั้งเก็บไม่ทัน  เพราะ
การเก็บจะแยกเจ้าหน้าที่เป็น 2 ชุด  ซ่ึงต าบลบาลอเองเป็นต าบลท่ีมีเน้ือท่ี
ค่อนข้างใหญ่  มีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ท าให้การเก็บในแต่ละวันไม่ทันเสร็จ  และ
บางครั้งไม่ทันไปทิ้งขยะบ้าง  ท าให้ขยะต้องค้างอยู่ในรถแบบค้างคืน  ส่งกลิ่น
เหม็น และมีน้ าเสียออกมา  เหตุนี้กระผมจึงเห็นมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการ
จัดซื้อรถขยะ ด้วยเงินสะสมของ อปท.  

 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติครับ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย ที่จะด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6  

ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต ์งบประมาณ 2,400,000 บาท ด้วยเงินสะสมของ 
อปท.  เป็นเสียงเอกฉันท์  10 เสียง 

 

เลขาสภาฯ  ผมขอนัดประชุมต่อ ในการพิจารณาติดตามประเมินผลแผนฯ/จ่ายขาดเงินสะสม 
ของ อปท.และเรื่องอ่ืนๆ ในวันที่  22 พฤศจิกายน  2562 เวลา  10.00 น.   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ขอให้สมาชิก
เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี  - 

ปิดประชุม   เวลา  11.30  น. 
 

                                                       ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 
 

                           ลงชื่อ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 

 
 

 
คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันท่ี   22  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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



 


