
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 4 

เทศบาลต าบลบาลอ 

รายงานการประชุมสภาฯ 

ส านักปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ โทร 073-299523 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่  4/2562 
วันที ่ 22  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  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 
   
 
 
   
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่  4/2562 
วันที่  22 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 3  ลงวันที่ 18  

มกราคม  2562  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  การโอนงบประมาณ  การตั้งรายการใหมใ่นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2562  ด้วยทางเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา  จ าเป็นต้องด าเนินการตั้งรายการใหม่ดังต่อไปนี้ 

รายการที่ 1 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย ) รายการดังต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก  
-    ขนาด  4 ฟุต  จ านวน 6 ตัวๆ ละ 5,800 บ.  ราคารวม  
34,800 บาท  

2.  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  
-    จ านวน  9  ตัวๆละ  2,000 บาท  เป็นเงิน 18,000 บาท 

3.  ค่าจัดซือ้ไวท์บอร์ด ขนาด 80 X 120 cm จ านวน 3 ตัวๆ ละ  
     850 บาท  ราคารวม 2,550 บาท   
4.  โต๊ะกินขาวพร้อมเก้าอ้ี (ประกอบด้วยโต๊ะหน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาด  
     60 X 120 X 50 cm 1 ตัวและม้านั่งยาว ขนาด 31 X 122     
       X 30 cm  2 ตัว) จ านวน 3 ชุดๆ ละ 4,300 บาท ราคารวม  
      12,900 บาท   
5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 เครื่องๆ  
    ละ 16,000 บาท ราคารวม  48,000 บาท(รายละเอียดต่างๆ  
    ดังเอกสารแนบท้าย 
6.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน 3 เครื่องๆ  
    ละ 2,600 บาท ราคารวม 7,800 บาท(รายละเอียดต่างๆ ดัง 
    เอกสารแนบท้าย 
 

/สะดวกฯ 
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7. โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี (ประกอบด้วยโต๊ะหน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาด  
    60 X 120 X 50 cm 1 ตัวและเก้าอ้ีมีพนักพิงหน้าโฟเมก้าสีขาว  
    ขนาด 30 X 33 X 32  cm 6 ตัว) จ านวน 6 ชุดๆ ละ 5,400  
    บาท ราคารวม 32,400 บาท 
8. จัดซื้อพัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 17 ตัวๆ  
    1,000 บาท ราคารวม 17,000 บาท 
รายการที่ 2 กองช่าง แผนงานคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการ
ดังต่อไปนี้ 

1. สว่านเจาะท าลาย GSH 11 VC จ านวน 1 ตัวๆ ละ 30,000 
บาท 

2. เครื่องเจียร์ไฟฟ้า GWS 24-180 LVI 7” จ านวน 1 ตัวๆ ละ 
8,500 บาท 

3. เครื่องเลื่อย MS-381 จ านวน 1 ตัวๆ ละ 18,190 บาท 
รายการที่ 3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย ) มีรายการดังต่อไปนี้  

 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 2  
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท(รายละเอียดต่างๆ ดัง 
เอกสารแนบท้าย 

 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,200 บาท 
 จัดซื้อเครื่องตัดแต่งก่ิง จ านวน 1 ตัวๆ ละ 6,300 บาท 

รายการที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย ) 
จ านวน 1 รายการคือ 

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 1 เครือ่งๆ ละ 16,000 บาท (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขาฯ  เชิญครับ 
เลขานุการฯ   ทั้งนี้เทศบาลต าบลบาลอ  มีอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และรายการต่างๆ    

ที่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อและจัดหา  เพ่ือน ามาใช้งานและอ านวยความ 
                  สะดวกในการปฏิบัติงาน  ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบาลอ  และระบบงาน

บริการอ่ืนๆ ของเทศบาลต าบลบาลอ  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว
ในการท างาน  และให้เกิดความคล่องตัวของงานมากยิ่งข้ึน จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
และตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 (เอกสาร
ดังรายละเอียดแนบท้าย)  ครับต่อไปเชิญประธานครับ 
 
 

/ประธานฯ 
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ประธานสภาฯ   รายการที่ 1 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย ) 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมเห็นด้วยที่

จะด าเนินการตั้งจ่าย/โอนงบประมาณ  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 ส าหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน  
ด้านครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพราะทั้งหลายทั้งปวง  ล้วน
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้งานเพ่ือให้งานที่ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์   

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมก็เห็นด้วย

ที่จะด าเนินการตั้งจ่าย/โอนรายการ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562  รายการทั้งหลายตามเอกสารแนบท้าย  เพ่ือการด าเนินงานการการ
เรียนการสอนของเด็กนักเรียนและครู ในโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ   

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นด้วย  ที่จะด าเนินการโอน/ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงาน  

การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเสียงเอกฉันท์ 

 

ประธานสภาฯ   รายการที่ 2 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (รายละเอียด
ต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย ) รายการดังต่อไปนี้ 

1. สว่านเจาะท าลาย GSH 11 VC จ านวน 1 ตัวๆ ละ 30,000 
บาท 

2. เครื่องเจียร์ไฟฟ้า GWS 24-180 LVI 7” จ านวน 1 ตัวๆ ละ 
8,500 บาท 

3. เครื่องเลื่อย MS-381 จ านวน 1 ตัวๆ ละ 18,190 บาท 
ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ  ค่ะ  ดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันเห็นด้วย

คะที่จะให้ตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 
ด้านครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เพราะปัจจุบันเทศบาลต าบลบาลอยังขาดอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการด าเนินงานด้านการก่อสร้างที่เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐาน  หากมีการตั้งและได้
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและเพ่ิมความ
รวดเร็วในการด าเนินงาน 

สมาชิกฯ  ครับ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 เห็นสมควรที่จะ
ด าเนินการจัดตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างดังกล่าวเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลบาลอ 

/ประธานฯ 
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ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นด้วย  ที่จะด าเนินการโอน/ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงาน 

เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ   รายการที่ 3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย )มีรายการดังต่อไปนี้  

 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 2  
เครือ่งๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท(รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้าย) 

 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,200 บาท 
 จัดซื้อเครื่องตัดแต่งก่ิง จ านวน 1 ตัวๆ ละ 6,300 บาท 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ  ครับ  กระผม นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็น

ด้วยครับที่จะให้ตั้งรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว  ส าหรับอ านวยความสะดวกในการด าเนินของเจ้าหน้าที่
เทศบาล เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว   กระผม
เห็นสมควรที่จะท าการตั้งรายการใหม่  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครับ 

สมาชิกฯ  ครับ กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผม  
เห็นสมควรที่จะด าเนินการจัดตั้งรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาน
และวัสดุส านักงาน  และครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์อย่างหนึ่ง  ที่อ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ  และสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้มาใช้บริการกับเทศบาลต าบลบาลอแห่งนี้   

ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นด้วย  ที่จะด าเนินการโอน/ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงาน 

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวด้วยเสียงเอกฉันท์   

ประธานสภาฯ  รายการที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย ) 
จ านวน 1 รายการคือ 

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ  ครับ  กระผม นายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเห็น

ด้วยครับที่จะให้ตั้งรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค   
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการใช้งานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่  เมื่อ 

/สมาชิกฯ 



-  5  - 
โครงการหรือความจ าเป็นต้องใช้   กระผมจึงเห็นสมควรที่จะท าการตั้งรายการ
ใหม่  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ครับ 

สมาชิกฯ  ดิฉัน  นางจันทนา  จูเก่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันเห็นสมควรที่จะ
ด าเนินการจัดตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานคอมพิวเตอร์ ส าหรับสนับสนุนการท างานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  

ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย ที่จะด าเนินการโอน/ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงาน 

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ  ผมขอนัดประชุมสภาต่อ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ในขั้น 
ลงมติ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องตลาด ปี 2562 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลบาลอ ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี 

 
ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 
 
 
                                
                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                                              (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  24 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


