
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ ำปี  2563 

เทศบำลต ำบลบำลอ 

วันที่ 29 มกรำคม 2563 

รำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

ส ำนักปลัดเทศบำล เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบำลอ โทร 073-299523 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563 

ครั้งที่  2/2563 
วันที ่ 29  มกราคม  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.  นายมะนาเส     สะยาดะ   รองนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
3.  นายอาซือมี  อิตูวา   รองนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
๔.  นายซูไฮดี  จิใจ   ที่ปรึกษานายกฯ 

   ๕.  นายอัสมาน   ดามะยะ   เลขานายกฯ    
   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
   
 
 
   
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563 

ครั้งที่  2/2563 
วันที่   29  มกราคม  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   

  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  การโอนงบประมาณ  การตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ 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  ครุภัณฑ์การศึกษา  (รายละเอียดต่างๆ ดัง
เอกสารแนบท้าย ) รายการดังนี้ 

1. ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนประถมแบบไม้  จ านวน  40 ชุด ชุดละ 
1,900 บาท  รวมเป็นเงิน 76,000 บาท  

รายการที่ 2 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)  รายการดังนี้ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดง 
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ราคา  30,000 บาท จ านวน  1 ชุด รวมเป็น
เงิน 30,000 บาท 
 
 
 
 



รายการที่ 3 ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน 
ทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย ) รายการดังนี้  

 เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800 Vat  ราคาเครื่องละ 2,500  
บาท จ านวน 4 เครื่อง  รวมเป็นเงิน 10,000 บาท  

สมาชิกฯ  ครับกระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมเห็น
ด้วยที่จะด าเนินการตั้งจ่าย/โอนงบประมาณ  ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ส าหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน  ด้านครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพราะทั้งหลาย
ทั้งปวง  ล้วนแต่มีความจ าเป็นต้องใช้งานเพ่ือให้งานที่ด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์   

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
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  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นด้วย  ที่จะด าเนินการโอน/ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงาน  

การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเสียงเอกฉันท์ 10 เสียง 

 

ประธานสภาฯ ผมขอนัดประชุมสภาต่อ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ในการ
ประชุมพิจารณาขยายชั้นเรียน และขออนุมัติรื้อถอนโรงเรียนอนุบาล และเรื่อง
อ่ืนๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี 

 
ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 
 
 
                                
                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                                              (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี      เดือน มกราคม พ.ศ.2563 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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



 
 
 
 
 


