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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่  3/2561 
วันที ่ 29  มิถุนายน  2561 

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  ดอละ   สมาชิกสภาฯ 
  9. นายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  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   เลขานายกฯ    
   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
  7.  นางสาวกิตสุกานต์   จันทร์ฉาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
   
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่  3/2561 
วันที่  29 มิถุนายน 2561 

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  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 28  

มิถุนายน  2561  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  การโอนงบประมาณ  การตั้งรายการใหม่ 
  เนื่องด้วยทางเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  

จ าเป็นต้องด าเนินการตั้งรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเตาแก็ส  จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน  5,000 บาท  (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขาฯ  เชิญครับ 
เลขานุการฯ  ด้วยโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ  สังกัดเทศบาลต าบลบาลอ  มีอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 

การจัดท าอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทานอาหาร   ไม่มีเพียงพอ  หรืออาจใช้
ทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย จ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อและจัดหา  เพ่ือ
น ามาใช้งานและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ของโรงเรียนอนุบาล
ต าบลบาลอ/ศพด.ต าบลบาลอ  และปัจจุบันไม่มีรายการอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งรายการ
ใหม่  และผ่านการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ (เอกสารดังรายละเอียด
แนบท้าย)  ครับต่อไปเชิญประธานครับ 

ประธานสภาฯ  รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อเตาแก็ส  จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน  5,000 บาท 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ ครับกระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยครับที่จะให้

ตั้งรายการใหม่ในการจัดซื้อค่าจัดซื้อเตาแก็ส  จ านวน 1 ชดุ  เป็นเงิน  5,000 
บาท ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพ่ือให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบาลอ  ได้รับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน ที่มี
ประโยชน์ต่อไป                                                             /ประธานฯ 
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ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ  
ที่ประชุม   กระผมนายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  กระผมเห็นด้วยที่จะ

ด าเนินการโอนงบประมาณ  และตั้งจ่ายรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 

ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
  

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2561 กระผมขอให้เลขาสภาฯ  อธิบายรายละเอียด  เชิญครับ 

เลขานุการฯ ครับกระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  ต าแหน่งเลขานุการสภาฯ เนื่องจากได้รับแจ้ง
จากเทศบาลต าบลบาลอ  ว่ามีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง
รายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 ค่าครุภัณฑ์  
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ในทุกแผนงาน   งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง  งานเคหะและชุมชน  และงานการศึกษา  ศาสนาฯ  ด้วยเทศบาลต าบล
บาลอ  มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ในทุกๆ แผนงานของ
เทศบาลต าบลบาลอ  และมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2561 ซึ่ง
ได้มีการบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม  2561 เป็นต้นไป  และข้อความ
เดิมในเทศบัญญัติจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2560 จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเปลี่ยนข้อมูล
ดังกล่าว และผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ (รายละเอียดต่างๆ  ดัง
เอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ  ครับเมื่อสมาชิกทุกคนที่ทราบถึงรายละเอียดที่จะมีการด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  เป็นที่เรียบร้อย  มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 

สมาชิกฯ ครับกระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมเห็นด้วยที่จะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ในครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในทุกแผนงาน  ของเทศบาลต าบล
บาลอ (ดังเอกสารแนบท้าย)  

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
สมาชิกฯ ครับกระผมนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  กระผมก็เห็นด้วยที่

จะจัดซื้อโต๊ะพร้อมกระจก เพ่ือความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลบาลอ   

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ  รายการที่ 3 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 
ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ ค่ะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันเห็นด้วยคะที่จะให้ตั้ง

รายการใหม่ในการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานเพื่อใช้ในการด าเนินงานของเทศบาล   
/สมาชิกฯ  
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สมาชิกฯ ค่ะ ดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 เห็นสมควรที่จะ

ด าเนินการจัดตั้งรายการใหม่เพ่ือด าเนินการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  เพราะขอ
เดิมที่ใช้อยู่บางตัวก็เก่า  และประกอบกับจะมีสมาชิกเจ้าหน้าที่คนที่จะมาบรรจุ 
ณ  เทศบาลต าบลบาลอแห่งนี้  

ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพื่อใช้ในการซ่อมกล้องวงจรปิด  ของ 

เทศบาลต าบลบาลอ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)  ครับขอเชิญเลขานุการ 
ครับ 

เลขานุการฯ  ครับ  ด้วยเทศบาลต าบลบาลอ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงเพื่อใช้ในการซ่อมกล้องวงจรปิด ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี 2561  หน้า 192 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดที่มีอยู่ไม่ตรงกับความ
ต้องการที่ทาง ส านักงานเทศบาลต าบลบาลอต้องการใช้งาน  จึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีความเห็นผ่านสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  เชิญครับ 
สมาชิกฯ ครับกระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นว่าสมควร

ที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานของพนักงานเทศบาลใน
การด าเนินงาน  

สมาชิกฯ ครับกระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับนาย
มะการีม  โตะเฮง  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลบาลอ 

สมาชิกฯ ค่ะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันเห็นด้วยค่ะ  ที่จะ
ด าเนินการเปลี่ยนค าชี้แจง ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นชอบ  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี 

 

ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 
 
 
                                
                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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                                              (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                          ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี   2 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


