
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 
ประจ ำปี  2562 

เทศบำลต ำบลบำลอ 

วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 

รำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

ส ำนักปลัดเทศบำล เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบำลอ โทร 073-299523 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่ 3/2562 
วันที่  22  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  สมาขิกสภาฯ 
7.  นายมะตอริ    ตีลี   สมาชิกสภาฯ 

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

11. นายอาหะมะ ดอละ   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 
5.  นายอัสมาน    ดามะยะ   เลขานุการนายกฯ 

   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
  
   
 
 
    
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่ 3/2562 
วันที่  22  พฤศจิกายน   2562 

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

 

เปิดประชุม  เวลา  10.00  น  องค์ประชุมครบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   
 

ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
    - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  2  วันที่ 21 

พฤศจิกายน 2562 มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 10  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลบาลอ ในโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหลังอัฒจันทร์) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร  ระยะทาง 48 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร ณ สนาม
กีฬาต าบลบาลอ  หมู่ที่ 3 ต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา งบประมาณ 
150,000.- บาท 

ประธานสภาฯ ครับขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ครับขอเชิญผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว  เชิญครับ 
ผู้บริหาร เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  กระผม

นายอับดุลรอเซะ  เดะแอ นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  ด้วยปัจจุบันสภาพเส้นทาง
การคมนาคนของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการหรือมาเล่นกีฬาที่สนามกีฬาของ
เทศบาลต าบลบาลอ  หากมีฝนตกท าให้มีโคลน  การคมนาคมเดินทางไปมาไม่
สะดวก  ประชาชนต้องจะเข้ามาออกก าลังกายต้องเดือดร้อน ฉะนั้นกระผม
เห็นสมควรที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนในบริเวรดังกล่าว  ซึ่งปัจจุบันยอดเงิน
สะสมที่ใช้ได้คือ 428,172.49 บาท กระผมคิดว่าเราควรก่อสร้างเท่าที่มี
งบประมาณก่อนเท่าที่มีอยู่(รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญสมาชิกอภิปราย เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  กระผม

นายมะการีม  โตะเฮง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอเขต 1 กระผมเห็นสมควร
อย่างยิ่งที่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหลัง
อัฒจันทร์) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร  ระยะทาง 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร ณ สนามกีฬาต าบลบาลอ  หมู่ที่ 3 
ต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา งบประมาณ 150,000.- บาท  เพราะ
ปัจจุบัน ทางเราต้องประสบกับปัญหาฝนตกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน



แล้ว  ซึ่งเส้นทางการคมนาคมนั้นเป็นพ้ืนที่ดินแดง  พอมีฝนเกิดข้ึนก็ท าให้แฉะ  
เส้นทางขรุขระ  ท าให้ยากแก่การคมนาคมดังกล่าว  

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  กระผม
นายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอเขต 1 กระผม 
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหลัง
อัฒจันทร์) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร  ระยะทาง 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร ณ สนามกีฬาต าบลบาลอ  หมู่ที่ 3 
ต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา งบประมาณ 150,000.- บาท ปัจจุบันมี
ผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่สนามกีฬาต าบลบาลอเป็นจ านวนมาก เป็นประชาชนในชุมชน  
และประชาชนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง เพ่ือเป็นการบริการประชาชน  จึงสมควรที่
จะด าเนินการโครงการดังกล่าว    

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติครับ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย ทีจ่ะด าเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหลัง 

อัฒจันทร์) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร  ระยะทาง 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร ณ สนามกีฬาต าบลบาลอ  หมู่ที่ 3 
ต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา งบประมาณ 150,000.- บาท 
ด้วยเงินสะสมของ อปท.  เป็นเสียงเอกฉันท์  10 เสียง 

ประธานสภาฯ  ครับถ้าไม่มีผู้ใดมีข้อเสนอแนะ  กระผมก็ต้องปิดการประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณทุก 
 ท่านที่เข้าร่วมในวันนี้  ผมขอนัดประชุมสภาต่อ  ในวันที่  28 พฤศจิกายน  ๒๕62   

เวลา  10.00 น.  เพ่ือพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องอ่ืนๆ  ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
กัน 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 

ปิดประชุม    เวลา  12.30 น. 
 

 
  ลงชื่อ                                ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 

           ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


