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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่ 1/2561 
วันที่  27  เมษายน   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  สมาชิกสภาฯ 
7.  นายมะตอริ    ตีลี   สมาชิกสภาฯ 

  8.  นายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ 
  9.  นายอาหะมะ   ดอละ   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   เลขานุการฯ    
   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   รองปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจ าปี  2561 

ครั้งที่ 1/2561 
วันที่  27  เมษายน   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 3 ลงวันที่ 29  

มกราคม  ๒๕61  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมในโครงการ ปรับปรุงเสริมผิว
พาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต (Para Asphanltic  Concrete)  หมู่ที่ 1  ต.บาลอ       
อ.รามัน  จ.ยะลา  ระยะทาง  0.285 กม. กว้าง  5.50  เมตร  งบประมาณ 
804,000 บาท   

ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญ  เลขานุการ เชิญครับ 
 

เลขานุการฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อที่ 87 ก าหนดว่า “ทุก
วันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
แล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารอง
สะสม โดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี”   การจ่าย
ขาดทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่
เพียงพอต่อการบริหาร  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ในกรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมี
ความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

/ประธานสภาฯ 



-  2  - 
และเนื่องจากเทศบาลต าบลบาลอ 
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวที่มีส่วนผสมของยางพารา
ตามนโยบายของรัฐบาล  และมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติจากเงินทุนส ารองเงินสะสมของ อปท. 

ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญสมาชิก  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  กระผมคิดว่า  

สมควรที่จะด าเนินการโครงการนี้โดยใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม  อปท. เพราะ
เงินสะสมมีไม่เพียงพอเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล  

สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมก็เห็นด้วยที่จะ
ด าเนินการ   ในโครงการนี้โดยใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม   เพราะโครงการนี้
เป็นโครงการที่ดี  มีส่วนผสมของยางพารา  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชน
ภายในตัวไปด้วย  ช่วงนี้ยางพารามีราคาตกต่ า  ถ้ามีการด าเนินโครงการนี้  อาจ
ส่งเสริมให้ราคายางพารามีราคาท่ีสูงขึ้นไปด้วย 

สมาชิกสภาฯ ค่ะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง  ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ  โครงการเสริมผิวพารา     
แอสฟัลติกท์คอนกรีตนี้  เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง  เส้นทางที่มีส่วนผสม
ของยางพารา  เป็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ  และยังสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนภายในตัวไปด้วย 

สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาเขต 1  กระผมเห็นว่าส าคัญ   
อย่างยิ่ง  เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  และสนับสนุนให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายของรัฐบาล 

ประธานสภาฯ ครับขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 2  ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ าสายบุรี  ราย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
อังกอร์  ยะลา  ในท้องที่  หมู่ที่ 3 ต าบลตะโล๊ะหะลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงครับ 

 

เลขานุการฯ ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อังกอร์  ยะลา  ในท้องที่  หมู่ที่ 3 ต าบลตะโล๊ะหะลอ  
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา ได้ส่งเรื่องราวการขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ าทราย
บุรี  และอยู่ในพ้ืนที่คาบเก่ียวหลายต าบล   และส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา  
สาขารามัน  ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะบริเวณใกล้เคียงได้ปิด
ประกาศ  และน าเรื่องการขออนุญาตดูดทรายดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบว่าการอนุญาตให้ดูดทราย  มี
ผลกระทบด้านการปกครอง  เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร  ความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ  สมควรอนุญาตให้ดูดทรายหรือไม่  ผล
เป็นประการใด  โปรดแจ้งให้ส านักงานที่ดินฯ   

ประธานสภาฯ ครับขอความเห็นสมาชิกครับ 
 

สมาชิกฯ ครับ  กระผมนายอาหะมะ  ดอละ   สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมเห็นด้วยที่จะ
อนุญาตให้มีการดูดทรายในรายห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อังกอร์  ยะลา 

/เพราะทางฯ 



-    3    - 
 

เพราะทางต าบลบาลอ  ไม่มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  ในทุกๆ ด้าน  
 

สมาชิกฯ คะดิฉันนางสาวจันทนา  จูเก่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันคิดว่า การดูดทราย
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรกับชุมชนหรือพ้ืนที่ต่างๆ  ในบริเวณใกล้เคียง  
ดิฉันเห็นด้วยที่จะต่อใบอนุญาตดูดทรายให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อังกอร์  
ยะลา   

 

สมาชิกฯ ครับ  กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมก็เห็นด้วยครับ 
ที่จะอนุญาตดูดทรายในราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อังกอร์  ยะลา  ผลกระทบที่
ได้รับไม่มี  และประชาชนจะได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจคือ  ได้ซื้อสินค้าใน
ราคาที่ถูกกว่า 

 

สมาชิกฯ ครับ  กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  กระผมเห็นสมความท่ีจะอนุญาตให้มีการ
ดูดทรายในรายห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อังกอร์ยะลา  เพราะทางเราไม่ได้มี
ผลกระทบใดๆ  และยังมีผลประโยชน์เพิ่มอีกด้วย  เช่นได้จากรายได้ภาษีการ
ดูดทราย  เป็นต้น 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม มติทีป่ระชุมเป็นเสียงเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี  - 

  

ปิดประชุม   เวลา  11.30  น. 
 

                                                        ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 

                           ลงชื่อ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ.2561 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


