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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563 

ครั้งที่  2/2563 
วันที ่ 18  สิงหาคม  2563 

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.  นายซูไฮดี  จิใจ   ที่ปรึกษานายกฯ 
3.  นายอัสมาน    ดามะยะ   เลขานุการนายกฯ 

   4.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ  
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563 

ครั้งที่  2/2563 
วันที่   18 สิงหาคม  2563 

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 3 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 14  

สิงหาคม  2563  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  การโอนงบประมาณ  การตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ครับขอเชิญเลขานุการฯ 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 าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2563 (เอกสารดังรายละเอียดแนบท้าย)  ครับต่อไปเชิญ
ประธานครับ 

ประธานสภาฯ ครับ รายการที่ 1 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน (รายละเอียดต่างๆ ดัง
เอกสารแนบท้าย ) รายการดังนี้ 

1. ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 6 ตัวๆ 
ละ 6,000 บาท   รวมเป็นเงนิ 36,000 บาท  

2. ค่าจดัซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  จ านวน  3 ตัวๆ ละ 2,000 บาท    
รวมเป็นเงิน  6,000 บาท 

3. ค่าจัดซื้อโต๊ะโล่งส าหรับชุดห้องประชุม  จ านวน 12 ตัวๆ ละ 
4,000 บาท  รวมเป็นเงิน 48,000 บาท 

4. ค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุมห้องประชุม  จ านวน 4 ตัวๆ ละ 3,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 14,400 บาท 

5. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีห้องประชุม  จ านวน  14 ตัวๆ ละ 3,200 บาท  
รวมเป็นเงิน  44,800 บาท 
 

 /รายการที่ 2 
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รายการที่ 2 แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย ) รายการดังนี้ 

 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  จ านวน  4  ตัวๆ ละ 3,200 บาท 
      รวมเป็นเงิน  12,800 บาท 
 

รายการที่ 3 กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ กิจการประปา หมวดค่าท่ี
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)  
รายการดังนี้ 

 ขยายเขตประปา  ถนนบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7  งบประมาณ 
411,800.00 บาท  

 
รายการที่ 4 ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน 

ทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย ) รายการดังนี้  

 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  1 ชุดๆ ละ 6,500 บาท           
รวมเป็นเงิน  6,500 บาท  

 ค่าจัดซื้อราวจับสแตนเลส  ขนาด 2 นิ้ว ยาว  3 เมตร  
งบประมาณ  15,000 บาท  

 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  จ านวน  6 ตัวๆ ละ 3,200 บาท    
รวมเป็นเงิน  19,200 บาท 
 

รายการที่ 5 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์  ส านักงานเทศบาลต าบล
บาลอ  งบประมาณ  81,100 บาท 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 74.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
223.50 ตร.ม งบประมาณ 167,400 บาท 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบาลอ  หมู่ที่ 3 ต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา  งบประมาณ 51,000 บาท 
 

รายการที่ 6 แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

 ตู้นิรภัย  น้ าหนักไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม ราคา 25,500 บาท 
 เครื่องสแกนบาร์โค๊ด ราคา 5,000  บาท  
 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  จ านวน  10 ตัวๆ ละ 3,200 บาท  

รวมเป็นเงิน  32,000 บาท 
/ประธานฯ... 
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รายการที่ 7 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมขน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  จ านวน   5  ตัวๆ ละ 3,200 บาท  

รวมเป็นเงิน  16,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ   ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมเห็น

ด้วยที่จะด าเนินการตั้งจ่าย/โอนงบประมาณ  ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ส าหรับการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน  ด้านครุภัณฑส์ านักงาน  งานโครงก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพราะทั้งหลายทั้งปวง  ล้วนแต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้งานเพ่ือให้งานที่ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

ประธานสภาฯ   ครับท่านต่อไปเชิญครับ 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมก็เห็นด้วย

ที่จะด าเนินการตั้งจ่าย/โอนรายการ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563  รายการทั้งหลายตามเอกสารแนบท้าย  เพ่ือการด าเนินงานการเรียน
การสอนของเด็กนักเรียนและครู ในโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ  และอ านวย
ความสะดวกแก่การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบาลอ   

ประธานสภาฯ   ครับท่านต่อไปเชิญครับ 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นครับที่

จะด าเนินการในโครงการต่างๆ ที่เสนอมานั้นล้วนเป็นโครงการที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น  ส าหรับรายการอื่นๆ ที่ได้เสนอมา ก็ล้วนแต่เป็นโครงการ
ที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการท างาน  

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นด้วย  ที่จะด าเนินการโอน/ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงาน  

งานต่างๆ  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 10 เสียง 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  การกันเงินในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี งบประมาณ  

2563 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  ชี้แจงเชิญครับ 
นายกฯ   ครับ สืบเนื่องใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2563  การด าเนินโครงการต้องผ่าน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินการพอสมควรท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในโครงการมีดังต่อไปนี้  

1. ขยายเขตประปา  ถนนบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7  งบประมาณ 411,800.00 
บาท  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 74.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
223.50 ตร.ม งบประมาณ 167,400 บาท 

/4. โครงการฯ... 
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3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บาลอ  หมู่ที่ 3 ต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  งบประมาณ 
51,000 บาท 

ไม่ทันเสร็จในห้วงเวลาของปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ อาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ  
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561  ข้อ59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้นเทศบาลต าบลบาลอจึงขออนุมัติด าเนินการกันเงินตาม
โครงการดังกล่าวโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับ 
ที่ประชุม ครับกระผม นายสมาน  ยูเปาะนะ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เห็นด้วยครับที่จะ

ด าเนินการกันเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 
ที่ประชุม ครับกระผม นายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมก็เห็นด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติครับ 
มติที่ประชุม เห็นด้วยที่จะด าเนินการกันเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

2563 (รายละเอียดโครงการดังกล่าวข้างต้น) ด้วยเสียงเอกฉัน  10 เสียง 
 

ประธานสภาฯ ผมขอนัดประชุมสภาต่อ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ในการ
ประชุมพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขั้นที่ 2 ขั้น
แปรญัตติ  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี 

 
ปิดประชุม   เวลา  11.45  น. 
 
 
                                
                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                                              (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


