
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่  1/2562 
วันที ่ 23  เมษายน  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 
  7.  นางสาวอิมตีนาน   บือโต   นักวิชาการศึกษา   
 
 
   
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่  1/2562 
วันที่  23 เมษายน 2562 

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

 

เปิดประชุม  เวลา  13.00  น  องค์ประชุมครบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 5  ลงวันที่ 30  

มกราคม  2562  มติรับรองเห็นด้วยเป็นเสียงเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง/โอนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2562  ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา      งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครับขอเชิญ
เลขานุการฯ  เชิญครับ 

เลขานุการฯ  ด้วยทางสภาได้รับแจ้งเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องการเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2562 ในแผนงานการศึกษาฯ  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ในส่วนของรายการดังต่อไปนี้ 
รายการเดิมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

1. 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  

2. 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  

3. จัดซื้อพัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน        
17 ตัวๆ 1,000 บาท ราคารวม 17,000 บาท 
 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ผ่านการเข้าประชุมสภาเทศบาลต าบล
บาลอ เมื่อคราวประชุมสภาฯ   สมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ  2562  เป็นการตั้งจ่ายรายใหม่และโอนงบประมาณ   
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  ครับต่อไปขอเชิญนางสาว 
อิมตีนาน  บือโต  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  เชิญครับ 

นักวิชาการฯ  ค่ะ  เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานฯ  เลขานุการฯ  สมาชิก
สภา  ตลอดจนคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

/ดิฉันฯ... 
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ดิฉัน  นางสาวอิมตีนาน  บือโต  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  รักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับรายการ
ดังกล่าวที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นรายการที่ผ่านการประชุมสภาฯ  เมื่อ
คราวสมัยประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2562  ตามในแผนงานการศึกษาฯ  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  และมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงเพียง 3  รายการเท่านั้น  เหตุผลเพราะ  ราคาที่ได้ตั้งไว้ ไม่เป็นไป
ตามราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  ท าให้รายการดังกล่าวไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
ได้  จึงมีความจ าเป็นต้องผ่านการประชุมสภาฯ  เทศบาลต าบลบาลออีกครั้งค่ะ  
โดยงบประมาณดังกล่าว ได้รับการโอนเพ่ิมจาก  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ  ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ใน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา ฯ ค่ะ 
ส าหรับรายการที่จะเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้ 

1. 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 5,000 บาท  รวมเป็นเงิน  15,000  บาท (จาก
ราคาเดิมชุดละ 4,300 บาท ราคารวม 12,900 บาท)  

2. 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 6,000 บาท  รวม
เป็นเงิน  36,000  บาท (จากราคาเดิมชุดละ 5,400 บาท ราคารวม 
32,400 บาท)  

3. จัดซื้อพัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน        
17 ตัวๆละ 1,800 บาท  รวมเป็นเงิน  30,600  บาท (จากราคาเดิม ตัวละ 
1,000 บาท ราคารวม 17,000 บาท) 

ประธานสภาฯ ครับ นักวิชาการศึกษาเทศบาลต าบลบาลอ  ก็ชี้แจ้งรายการเป็นที่เรียบร้อย  
ต่อไปก็เชิญสมาชิกสภาฯ  อภิปรายเชิญครับ 

ที่ประชุม ครับ  กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 กระผม
เห็นด้วยที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  เพราะหากราคาไม่ตรงตาม
ราคากลางก็ไม่สามารถท าการจัดซื้อจัดจ้างได้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว 

ที่ประชุม ครับ  กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 
กระผมก็เห็นด้วยที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายการและโอนงบประมาณใน
ส่วนของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา ฯ 

 
/เพื่อความฯ... 
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เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
อนุบาลต าบลบาลอ  ครับ 

ที่ประชุม ค่ะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 2 ดิฉันก็
เห็นด้วยกับนายมะตอริ  ตีลี  และนายมะการีม  โตะเฮง  ที่จะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงรายการราคาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 ค่ะ 

ประธานสภาฯ ครับ  มีสมาชิกท่านไหนจะเพ่ิมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ 
มตปิระชุม  มติที่ประชุมเหน็ด้วย  ที่จะด าเนินการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในแผนงาน การศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ด้วย
เสียงเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 2  เรื่องต้ังจ่ายรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562  ขอเชิญเลขานุการเชิญครับ 

เลขานุการฯ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องการตั้งรายการ
ใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  คือตั้งจ่ายรายการใหม่
ในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ในแผนงานดังต่อไปนี้ 
1. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ านวน 3 เครื่อง 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

จ านวน  2 เครื่อง  
     สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเช่นกัน  ที่ได้ตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ทั้งนี้ไม่ได้ตั้งในส่วนของเครื่องส ารอง (รายละเอียดเอกสารเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ดังเอกสารแนบท้าย) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์หนึ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับการใช้งาน 

ประธานสภาฯ ครับขอเชิญสมาชิกอภิปราย  เชิญครับ 
ที่ประชุม ค่ะ  ดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ดิฉันเห็น

ด้วยที่จะด าเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
2562  ทั้งสองแผนงาน  เพราะถ้ามีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีเครื่องส ารองไฟฟ้า  
อาจท าให้เครื่องมีความเสียหาย  หากมีอาการไฟตกค่ะ 

ที่ประชุม ครับ  กระผมนายตายูดิง  กายุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1  กระผมเห็นด้วย
ที่จะตั้งจ่ายรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ใน
สองแผนงาน ทั้งแผนงานการศึกษา และแผนงานบริหารทั่วไป  เพราะเครื่อง
ส ารองเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเซฟเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิดความเสียหายง่ายๆ  
และช่วยเซฟงาน  ในขณะที่เกิดอาการไฟดับ  ท าให้การท างานสามารถท างาน
ได้ช่วงระยะหนึ่งแม้ไฟฟ้าจะดับ  และงานก็ไม่เกิดความเสียหาย  สามารถ
บันทึกก่อนที่จะท าการปิดเครื่อง 

 
/ที่ประชุมฯ... 
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ที่ประชุม ครับ  กระผมนายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กระผมเห็น

ด้วยกับนายตายูดิง  กายุและนางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ ครับ 
ประธานสภาฯ ครับ  มีสมาชิกท่านไหนจะเพ่ิมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย  ที่จะด าเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และงาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี 

 
ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 
 
 
                                
                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                                              (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  11 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


