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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่  2/2561 
วันที่  26  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  
 

 
    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   รองปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
  7.  นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  8. นายปรีชา  เขียวหลาก  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
   
 
   
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่  2/2561 
วันที่  26 มกราคม   2561 

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

 

เปิดประชุม  เวลา  10.00  น  องค์ประชุมครบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ  - ไมม่ี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 25  

มกราคม 2561  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 1  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ กระผม 

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1   

กระผม ขอเสนอระยะเวลา  การประชุมสมัยสามัญ ของสภาฯ ดังต่อไปนี้ 
สมัยที่ 2 กระผมขอให้ระยะเวลาอยู่ในช่วงเดือนเมษายน  
สมัยที่ 3 กระผมขอให้อยู่ในช่วงของเดือน สิงหาคม 
สมัยที่ 4 กระผมขอให้อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม ครับ 
สมัยที่ 1 ของปี 2562 ให้อยู่ในช่วง เดือนมกราคม 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1   
กระผม ขอเสนอดังนี้ 

สมัยที่ 2 วันที่  1 – 30  เมษายน 2561 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561 
สมัยที่ 4 วันที่ 1  -  30  พฤศจิกายน 2561  
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 30 มกราคม 2562 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1  
   กระผมเห็นด้วยครับ  เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 

  
 
 

/ประธานสภาฯ 



-  2  - 
 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติ 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาฯ  ครับส าหรับการก าหนดสมัยประชุมก็เป็นไปดังต่อไปนี้ 
    สมัยที่ 1 วันที่  1 – 30 มกราคม 2561 

สมัยที่ 2 วันที่  1 – 30  เมษายน 2561 
สมัยที่ 3 วันที่  1 – 30 สิงหาคม 2561 
สมัยที่ 4 วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2561  
สมัยที่ 1 วันที่  1 – 30 มกราคม 2562  

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2561  ซึ่งทางเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  จ าเป็นต้อง
ด าเนินการตั้งรายการใหม่ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA ราคา  2,800  บาท 
คุณลักษณะ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15 นาที 

โดยจะมีการตั้งรายการใหม่ในส่วนของ  งานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย  และงานสังคม 
สงเคราะห์  (รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย) ครับขอเชิญ 
เลขานุการสภาฯ  ชีแจงครับ 

เลขานุการสภาฯ  ด้วยทางเทศบาลต าบลบาลอ  มีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะท า
การจัดซื้อจัดจ้างมีอยู่แล้วในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2561  แต่เครื่องส ารองไฟฟ้า  ยังไม่มีการจัดตั้งรายการอยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2561  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดตั้งรายการใหม่ และต้องผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบาลอ   

 
สมาชิกฯ  ครับกระผมนายสมาน  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมเห็น

ด้วยที่จะตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561 
เพราะเครื่องส ารองไฟฟ้ามีความจ าเป็นอย่างมากในการใช้คอมพิวเตอร์  
สามารถต่ออายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ยาวขึ้น เช่น ถ้าไฟฟ้าดับเรายังมีเวลา
ปิดเครื่องได้อย่างถูกต้อง  หากไม่มีเครื่องส ารอง ถ้าไฟฟ้าดับท าให้เครื่องดับ
ทันทีท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความเสียหายหลายประการ 

   
ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
 
 

/สมาชิกฯ... 



-  3  - 
 

สมาชิกฯ  ครับกระผมนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  กระผม    
ก็เห็นด้วยที่จะด าเนินการจัดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2561  ความส าคัญของเครื่องส ารองไฟฟ้ามีมากมายส าหรับ
การใช้งาน  เครื่องส ารองไฟฟ้าจะต้องควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น  มี
ประโยชน์ตอนไฟดับ  ท าให้ไฟล์งานที่ท างานอยู่ไม่เกิดความเสียหาย  ท าให้เรา
สามารถ Save ข้อมูลได้ก่อนที่จะด าเนินการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์   

 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

-  ไม่มี 
 

ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 
 

                                  
                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

               
                                                (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
       เมื่อวันที่ ...27...  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2561 

(ลงช่ือ)              ประธานกรรมการ 
      (นายมะการมี  โตะเฮง) 

(ลงช่ือ)                       กรรมการฯ     

                (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงช่ือ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงช่ือ)              กรรมการฯ                       

                  (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


