
รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ประจ าปี 2561 
ครั้งที่ 1/2561 

 
วันที่  25  มกราคม  2561 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่  1/2561 
วันที ่ 25  มกราคม 2561 

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.  นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ   หัวหน้ากองคลัง 

8.  นายปรีชา   หลากเขียว  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 
   
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่  1/2561 
วันที่  25 มกราคม 2561 

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 1  ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 24  

มกราคม  2561  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 1  การโอนงบประมาณ  การตั้งรายการใหม่ 
  เนื่องด้วยทางเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  

จ าเป็นต้องด าเนินการตั้งรายการใหม่ดังต่อไปนี้ 
1. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบส่งน้ า  สถานีสูบน้ าบาลอ 
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก  
3. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขาฯ  เชิญครับ 
เลขานุการฯ   ทั้งนี้เทศบาลต าบลบาลอ  มีอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และรายการต่างๆ    

ที่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อและจัดหา  เพ่ือน ามาใช้งานและอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน  ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบาลอและ ระบบงาน
บริการอ่ืนๆ ของเทศบาลต าบลบาลอ  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วใน
การท างาน  และให้เกิดความคล่องตัวของงานมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 (เอกสารดังรายละเอียดแนบท้าย)  ครับต่อไปเชิญประธานครับ 

ประธานสภาฯ  รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบส่งน้ า  สถานีสูบน้ าบาลอ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วย

ครับที่จะให้ตั้งรายการใหม่ในการจัดซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบส่ง
น้ า  สถานีสูบน้ าบาลอ  เนื่องจากเทศบาลต าบลบาลอมีประปาของเทศบาล 

 
 

/ต าบลบาลอ 
 



-  2  - 
ต าบลบาลอ  มีระบบประปาที่ใช้บริการน้ าให้กับประชาชนในต าบลบาลอ และ
มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  จึงมีความจ าเป็นที่จ าต้อง
ด าเนินการซ่อมแซม  เพื่อที่ประชาชนในเขตต าบลบาลอ  จะได้ใช้บริการต่อไป  

ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
  

ประธานสภาฯ  รายการที่ 2 จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 
ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายสมาน  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมเห็น

ด้วยส าหรับการจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก  ด้วยเทศบาลบาลอ  จะมีเจ้าหน้า
คนใหม่เข้ามาบรรจุยังเทศบาลต าบลบาลอ  ทั้งนี้ด้วยโต๊ะและเก้าอ้ีและวัสดุ
อ่ืนๆ  ยังไม่เพียงพอท าให้ต้องมีการตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ  
2561      

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  กระผมก็

เห็นด้วยที่จะจัดซื้อโต๊ะพร้อมกระจก เพ่ือความสะดวกในการใช้งานของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบาลอ   

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ  รายการที่ 3 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 
ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ  ค่ะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันเห็นด้วยคะที่

จะให้ตั้งรายการใหม่ในการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ
เทศบาล   

สมาชิกฯ  คะ ดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 เห็นสมควรที่
จะด าเนินการจัดตั้งรายการใหม่เพ่ือด าเนินการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  เพราะขอ
เดิมที่ใช้อยู่บางตัวก็เก่า  และประกอบกับจะมีสมาชิกเจ้าหน้าที่คนที่จะมาบรรจุ 
ณ  เทศบาลต าบลบาลอแห่งนี้  

ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพื่อใช้ในการซ่อมกล้องวงจรปิด  ของ 

เทศบาลต าบลบาลอ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)  ครับขอเชิญเลขานุการ 
ครับ 

เลขานุกการฯ  ครับ  ด้วยเทศบาลต าบลบาลอ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงเพื่อใช้ในการซ่อมกล้องวงจรปิด ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2561  หน้า 192 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดที่มีอยู่ไม่ตรงกับความต้องการที่ทาง ส านักงาน
เทศบาลต าบลบาลอต้องการใช้งาน  จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเห็น
ผ่านสภาเทศบาลต าบลบาลอ                                             /ประธาน... 



-  3  - 
ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  เชิญครับ 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเห็นว่า

กล้องวงจรปิดมีความส าคัญอย่างยิ่ง  ส าหรับ หน่วยงานของ  เพราะกล้องวงจร
ปิดสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง  บันทึกเก็บทุกอย่าง  ท าให้เราได้ทราบ  

 เมื่อเกิดเหตุต่างๆ  ซื่งเราในฐานะผู้ให้บริการประชาชน  ควรมีกล้องวงจรปิด
อย่างยิ่ง   

สมาชิกฯ ครับกระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นว่ากล้องวงจร
ปิดมีความส าคัญอย่างยิ่ง  กล้องวงจรปิดจะคอยสอดส่องดูแล  และบันทึก
ข้อมูล  ที่ผ่านๆ มา  สามารถดูย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตาม  ซื่งถ้ามีการ
ช ารุด  ก็ควรที่จะรีบซ่อมเป็นอย่างยิ่ง  กระผมจึงเห็นด้วยที่จะตั้งรายการจ่าย
ใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  เป็นอย่างยิ่ง  

ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี 

 
ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 
 
 
                                
                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                          ป ระธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  26  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2561 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


