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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยท่ี  1  ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่1/2562 
วันที่ 9 มกราคม  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 
  7.  นางสาวพานะ   เต๊ะ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  8.  นายมัสลัน  แวสีลา   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  9.  นางสาวฮูยีหม๊ะ   หะมะ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  10. นางสาวอิมตีนาน บือโต   นักวิชาการศึกษา    
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยท่ี  1  ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่1/2562 
วันที่ 9 มกราคม  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  22  

พฤศจิกายน  ๒๕61  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 1  เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกิน 

ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังรายการต่อไปนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 3 บ้าน 

สะแตเซ็ง ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,202.60  ตารางเมตร และมีท่อขนาด  0.60 เมตร  ยาว  128 เมตร 
งบประมาณ 2,064,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  พร้อมทางเท้า  ซอยโต๊ะขุน  
– ซอยนูรุลซาฮาดะห์ บ้านสะแตเซ็ง  หมู่ที่ 3  ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 135.2  ตารางเมตร งบประมาณ 
759,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

3. โครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม) 
ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,298.5  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  1,875,200.-  บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

4. โครงการบ ารุงตามก าหนดเวลา เสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 1  ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  ระยะทาง  0.285 กม. กว้าง  
5.50  เมตร  งบประมาณ 804,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา  คสล.  
ความสูง 1 ชั้น 5 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร รวม
พ้ืนที่ 350 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน  จ.ยะลา เป็นเงิน 
3,076,000 บาท(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลบาลอก าหนด) 

ประธานสภาฯ ครับส าหรับรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 – 2564 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)ขอเชิญ  เลขานุการ เชิญ
ครับ 

 
/เลขานุการฯ 
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เลขานุการฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 87 ก าหนดว่า “ทุกวันสิ้น 
ปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว 
ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองสะสม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณี
ดังต่อไปนี้  1. กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบของเงินสะสม ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  2. กรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข 89(1) โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิน” ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
และกระผมได้รับแจ้งจากการเงินของเทศบาลต าบลบาลอ  ว่าปัจจุบันเงินสะสม
คงเหลือท่ีสามารถจ่ายได้คือ 401,420.04 บาท และ เงินทุนส ารองเงินสะสม
ที่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เป็นจ านวนเงิน 
8,176832.78 บาท (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)  ด้วยโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน  เป็น
โครงการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เพราะประชาชนหลายรายต้องมีความ
เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และงบประมาณเงินสะสมมีเพียง
บางส่วนและไม่เพียงพอที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น  จึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ  15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการประชุม
สภาเพ่ือขอความเห็นชอบในโครงการดังกล่าว  ซึ่งการใช้งบประมาณดังกล่าว
รายละเอียดดังนี้ 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 3 บ้าน
สะแตเซ็ง ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,202.60  ตารางเมตร และมีท่อขนาด  0.60 เมตร  ยาว  128 เมตร 
งบประมาณ 2,064,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โครงการ
จะใช้งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น  401,420.04 
บาท และส่วนที่เหลือ 1,662,579.96 บาท เงินส่วนนี้จะใช้งบประมาณใน
ส่วนของยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ  15 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และโครงการอ่ืนๆ ที่เหลือจะใช้ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อย
ละ  15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ อปท. มีดังต่อไปนี้ 

 
/โครงการฯ 
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 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  พร้อมทางเท้า   

ซอยโต๊ะขุน – ซอยนูรุลซาฮาดะห์ บ้านสะแตเซ็ง  หมู่ที่ 3  ต าบลบาลอ อ าเภอ
รามัน จังหวัดยะลา  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 135.2  ตารางเมตร งบประมาณ 
759,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล  
(หญ้าเทียม)ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  1,298.5  ตารางเมตร  งบประมาณท้ังสิ้น  1,875200  บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 โครงการบ ารุงตามก าหนดเวลา เสริมผิวพารา           
แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1  ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
ระยะทาง  0.285 กม. กว้าง  5.50  เมตร  งบประมาณ 804,000 บาท 

 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา  คสล.  
ความสูง 1 ชั้น 5 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว40.00 เมตร รวม
พ้ืนที่ 350 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน  จ.ยะลา เป็นเงิน 
3,076,000 บาท(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลบาลอก าหนด) 

ประธานสภาฯ   ครับในเมื่อเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการต่างๆ 
ที่มคีวามจ าเป็นต้องให้สภาด าเนินการในขั้นตอนต่อไป   

ประธานสภาฯ  กระผมเห็นสมควรที่อภิปรายที่ละโครงการ  เชิญสมาชิกครับ 
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า   
หมู่ที่ 3 บ้านสะแตเซ็ง ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2,202.60  ตารางเมตร และมีท่อขนาด  0.60 เมตร  ยาว  
128 เมตร งบประมาณ 2,064,000 บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) ส าหรับโครงการนี้ก็จะใช้งบประมาณเงินสะสมของเทศบาล
เป็นจ านวนทั้งสิ้น  401,420.04 บาท และส่วนที่เหลือ 1,662,579.96 
บาท เงินส่วนนี้จะใช้เงินประมาณในส่วนของยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน
ร้อยละ  15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขอเชิญสมาชิก  เชิญครับ  

าชิกสภาฯ กระผมนายมะตอริ ตีลี  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 กระผมเห็นว่า  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 3 บ้านสะแตเซ็ง ต าบลบาลอ อ าเภอรา
มัน จังหวัดยะลา ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,202.60  ตารางเมตร และมีท่อ
ขนาด  0.60 เมตร  ยาว  128 เมตร งบประมาณ 2,064,000 บาท  มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันเส้นทางสายนี้  มีท่อระบายน้ าเดิมอยู่และมี
ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเต็มท าให้มีน้ าอุดตัน ส่งผลให้ประชาชนในเขตนั้นมีความ
เดือดร้อน  กระผมเห็นสมควรที่จะด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมและยอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 บางส่วน   

สมาชิกสภาฯ กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 กระผม
คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สมควรอย่างยิ่งที่จะท าการจ่ายขาดสะสมและ
ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเทศบาล  เพราะปัจจุบันเส้นทางท่ี 

 
/ประชาชนฯ 
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ประชาชนใช้งานอยู่ในเขตนั้น  เป็นเส้นทางที่ช ารุด  ขรุขระ  เป็นเส้นทางสายที่
แคบ  พอมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านมา  ท าให้รถชนิดอ่ืนต้องหยุด เส้นทางสาย
นี้มีรถบรรทุกผ่านไปมาตลอด  การเดินทางไม่สะดวก  หากมีโครงการนี้ขึ้นมา  
ประชาชนจะได้เดินทางคมนาคม ได้สะดวก สามารถใช้งานในการล าเลี้ยง
ผลิตผลทางการเกษตร  และเดินทางไปประกอบอาชีพ ในบริเวณนั้น มีความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติม  ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติทีป่ระชุม  มตเิป็นเอกฉันท์เห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า   

หมู่ที่ 3 บ้านสะแตเซ็ง ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2,202.60  ตารางเมตร และมีท่อขนาด  0.60 เมตร  ยาว  
128 เมตร งบประมาณ 2,064,000 บาท ใช้งบประมาณเงินสะสมของ
เทศบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น  401,420.04 บาท และส่วนที่เหลือ 
1,662,579.96 บาท เงินส่วนนี้จะใช้เงินประมาณในส่วนยอดเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเกินร้อยละ  15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล  ด้วย
คะแนนเสียง  10 เสียง 

ประธานสภาฯ  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  พร้อมทางเท้า ซอยโต๊ะขุน  
– ซอยนูรุลซาฮาดะห์ บ้านสะแตเซ็ง  หมู่ที่ 3  ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 135.2  ตารางเมตร งบประมาณ 759,000 
บาท โดยจา่ยจากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของเทศบาล  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  

ประธานสภาฯ  ครับ  ขอเชิญสมาชิกครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผม  นายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาเขต 2  กระผมเห็นสมควรที่จะท า

การจ่ายเงินทุนเงินส ารองสะสม  ในโครงการนี้เพราะ ปัจจุบันมีคูระบายน้ าเดิม
อยู่แล้ว แต่ช ารุด  ปัญหาทีเกิดขึ้นในปัจจุบันคือ  มีการทิ้งน้ าเสียจากบ้านเรือน  
ท าให้ประชาชนหรือบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงมีความเดือดร้อน และส่งกลิ่นเหม็น  
โครงการนี้จึงมีความส าคัญโครงการหนึ่งที่สมควรจ่ายจากยอดเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล  เพ่ือใช้
ตอบสนองความต้องการของประชาชน    

สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายสมาน  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาเขต  2  กระผมเองก็มีบ้านอยู่
บริเวณนั้น  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนในเขตนั้นร้องเรียน  และมีการ
ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างประชาชน  เรื่องการทิ้งน้ าเสียลงในคูระบายน้ า  
ซึ่งคูระบายน้ าเดิมเป็นคูท่ีใช้งานไม่ได้ท าให้ส่งกลิ่นเหม็น  และน้ าเสีย  ท าให้เกิด
ปัญหาตามมา  สมควรมากท่ีจะด าเนินการจ่ายจากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของ  อปท. 

ประธานสภาฯ ครับขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  พร้อมทางเท้า  

ซอยโต๊ะขุน – ซอยนูรุลซาฮาดะห์ บ้านสะแตเซ็ง  หมู่ที่ 3  ต าบลบาลอ อ าเภอ 
 
 

/รามันฯ 
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รามัน จังหวัดยะลา  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 135.2  ตารางเมตร งบประมาณ 
759,000 บาท โดยจา่ยยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 

ประธานสภาฯ โครงการที่ 3 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม)
ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,298.5  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  1,875,200  บาท โดยใช้งบประมาณจาก
ยอดเงินทนุส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเทศบาล 

ประธานสภาฯ  ครับเชิญสมาชิกเสนอความเห็น  ขอเชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 กระผม     

เห็นด้วยที่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุต
ซอล (หญ้าเทียม)ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  1,298.5  ตารางเมตร  งบประมาณท้ังสิ้น  1,875,200  บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)  เพราะปัจจุบันเทศบาลต าบลบาลอ      
มีสนามฟุตซอลอยู่แต่ไม่มีหลังคาท่ีจะให้ความร่มรื่น ท าให้ประชาชนในเขต
ต าบลบาลอ  ไม่สามารถออกก าลังกายในช่วงมีแดดร้อน หรือช่วงฝนตก  
โครงการนี้จึงมีความส าคัญ สมควรอย่างยิ่งแก่การก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 กระผม
ก็เห็นด้วยกับโครงโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม) 
ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,298.5  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  1,875,200   บาท  เพราะสนามฟุตซอลที่มี
อยู่ปัจจุบันเป็นสนามท่ีไม่มีโครงการหลัง  หากไม่มีการสร้างโครงการดังกล่าว  
อาจก่อให้สนามหญ้าที่มีการเสื่อมโสม  ช ารุด  เสียหาย  เพราะสนามกีฬาตั้งอยู่
กลางแดด  กลางฝน  กลางน้ าค้าง  สมควรอย่างมากท่ีจะด าเนินการจ่ายยอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
เทศบาล  อปท. 

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 2 กระผม
ก็เห็นด้วยกับโครงโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม) 
ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,298.5  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  2,370,989  บาท  เพราะช่วยป้องกันการ
ช ารุดเสียหายของสนาม  ประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ  หากไม่รีบด าเนินการ
ประชาชนอาจใช้สนามในสภาพที่ช ารุด  หรือใช้สนามที่ไม่มีมาตรฐาน  จึง
สมควรที่จะด าเนินการจ่ายจากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ  15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติม  ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ โครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล  

(หญ้าเทียม)ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
 

/ไม่น้อยกว่าฯ 
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ไม่น้อยกว่า  1,298.5  ตารางเมตร  งบประมาณท้ังสิ้น  1,875,200  บาท 
โดยใช้ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาลด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 

ประธานสภาฯ  โครงการที่ 4 โครงการบ ารุงตามก าหนดเวลา เสริมผิวพาราแอสฟัลติก   
คอนกรีต หมู่ที่ 1  ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  ระยะทาง      
0.285 กม. กว้าง  5.50  เมตร  งบประมาณ 804,000 บาท 

    งบประมาณจ่ายจากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล 

ประธานสภาฯ  ครับเชิญสมาชิกเสนอความเห็น  ขอเชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  กระผมคิดว่า  

สมควรที่จะด าเนินการโครงการนี้โดยใช้ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ  
15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล   เพราะเงินสะสมมีไม่
เพียงพอเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล  

สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมก็เห็นด้วยที่จะ
ด าเนินการ   ในโครงการนี้โดยใช้ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ  15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล   เพราะโครงการนี้เป็นโครงการ
ที่ดี  มีส่วนผสมของยางพารา  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนภายในตัวไปด้วย  
ช่วงนี้ยางพารามีราคาตกต่ า  ถ้ามีการด าเนินโครงการนี้  อาจส่งเสริมให้ราคา
ยางพารามีราคาท่ีสูงขึ้นไปด้วย 

สมาชิกสภาฯ ค่ะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง  ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ  โครงการเสริมผิวพารา     
แอสฟัลติกท์คอนกรีตนี้  เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง  เส้นทางที่มีส่วนผสม
ของยางพารา  เป็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ  และยังสามารถช่วยเหลือ 

 ประชาชนภายในตัวไปด้วย 
สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาเขต 1  กระผมเห็นว่าส าคัญ   

อย่างยิ่ง  เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  และสนับสนุนให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายของรัฐบาล 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ โครงการบ ารุงตามก าหนดเวลา เสริมผิวพารา       

แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1  ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
ระยะทาง  0.285 กม. กว้าง  5.50  เมตร  งบประมาณ 804,000 บาท 

    โดยจ่ายจากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของ อปท. 
ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 

ประธานสภาฯ  โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา  คสล.  
ความสูง 1 ชั้น 5 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร รวม
พ้ืนที่ 350 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน  จ.ยะลา เป็นเงิน 
3,076,000 บาท(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลบาลอก าหนด) 

ประธานสภาฯ  ครับเชิญขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงหน่อยครับ ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ด้วยเทศบาลต าบลบาลอ  จะเปิดให้มีการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา  

 /คลส.ฯ 
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คลส. จะจัดให้มีการเรียนการสอนบูรณาการ คือสอนแบบโรงเรียนปกติ  
สอนอัลกุรอ่านและสอนศาสนาไปด้วย โดยจะท าการเรียนการสอนแบบเข้ม  ให้
เด็กได้ความรู้ที่แท้จริง  โดยที่ตัวเด็กไปจ าเป็นต้องไปเรียนตาดีกา  หรือเรียน 
อัลกุรอ่านจากที่อ่ืนอีก  เพราะปัจจุบันเด็กๆ ขาดการเรียนการสอนด้าน 
อัลกุรอ่านอย่างมาก  ตาดีกาส่วนใหญ่การเรียนการจะไม่เป็นตามมาตรฐานการ
เรียนการสอน  ทางเทศบาลจึงมีความคิดที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การนี้ขึ้นมา  ซึ่งปัจจุบันขาดอาคารเรียนที่จะใช้ท าการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ 
จึงมีความจ าเป็นต้องท าการจ่ายจากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ  
15 ของ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล  เพ่ือใช้แก้ปัญหาเด็กขาด 

สมาชิกสภาฯ กระผมนายรอเซะ  ยะโต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 กระผม
เห็นด้วยที่จะด าเนินการจ่ายจากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ  

สมาชิกสภาฯ กระผมนายมะตอริ  ตีลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 กระผมก็เห็น
ด้วยที่จะด าเนินจ่ายจากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล  ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ  เพราะเด็กนักเรียนในเขตจะได้มีโอกาสที่ดีด้าน
การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน  

สมาชิกสภาฯ ค่ะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง  ดิฉันเห็นด้วยอย่างมากกับโครงดีๆ  สร้างให้เด็ก
ต าบลบาลอ เป็นเด็กมีการศึกษาที่ ด้านศาสนา  อัลกุรอ่าน  และมี
มาตรฐานสากล   

สมาชิกสภาฯ คะ ดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ  ดิฉันเห็นด้วยกับ นางจันทนา  จูเก่ง  ค่ะ ที่
จะด าเนินการจัดท าโครงโดยจ่ายเงินทุนจากเงิน 

ที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา   
คสล. ความสูง 1 ชั้น 5 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร  
รวมพ้ืนที่ 350 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน  จ.ยะลา เป็นเงิน 
3,076,000 บาท(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลบาลอก าหนด
งบประมาณจ่ายจากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ  15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 

ประธานสภาฯ   ผมขอนัดประชุมสภาต่อ  ในวันที่  10  มกราคม  ๒๕62  เวลา  10.00 น.  
   เพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  2562 และเรื่องอ่ืนๆ 
   ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดย 
                               พรอ้มเพรียงกัน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

- ไม่มี  - 
 
 

/ปิดประชุม.ฯ 
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ปิดประชุม   เวลา  12.30  น. 
 

                                                        ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 

                           ลงชื่อ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  10 เดือน  มกราคม  พ.ศ.2562 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


