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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่ 2/2561 
วันที่  30  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 
  7.  นางสาวพานะ   เต๊ะ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  8.  นางสาวอิมตีนาน  บือโต   นักวิชาการศึกษา    
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจ าปี  2561 

ครั้งที่ 2/2561 
วันที่  30  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 2  ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 27  

เมษายน  ๒๕61  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ เรื่องที่ 1  การโอนงบประมาณ  การตั้งรายการใหม่ 
  เนื่องด้วยทางเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  

จ าเป็นต้องด าเนินการตั้งรายการใหม่ดังต่อไปนี้ 
1. การตั้งรายการใหม่  และโอนงบประมาณ เพ่ือใช้ในโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา  เช่น 
ประเพณีวันเมาลิดกลาง ประเพณีละศีลอด ฯลฯ จ านวน  
109,000.- บาท  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเมาลิด, กิจกรรมการละศีลอด 
ให้แก่ประชาชนทั่วไปในต าบลบาลอ   รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้าย 

2. การตั้งรายการใหม่  และโอนงบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการ
มหกรรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลบาลอ ตั้งไว้ 
495,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้แก่  ผู้เข้าร่วมโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขาฯ  เชิญครับ 
เลขานุการฯ   ด้วยเทศบาลต าบลบาลอ  มีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการต่างๆ  

เพ่ือใช้สนับสนุน  การด าเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี
และวัฒนธรรมทางศาสนา และโครงการมหกรรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลบาลอ   ของเทศบาลต าบลบาลอ  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม 

/ประเพณีฯ 
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ประเพณีต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลต าบลบาลอมี
งบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ  เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บาลอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เทศบาลต าบลบาลอจึงมีความจ าเป็นต้องมี
การตั้งจ่ายรายการใหม่  และโอนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561  เพื่อใช้ในด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ในโครงการดังกล่าว  และมี
ความจ าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา เทศบาลต าบลบาลอ 
 (เอกสารดังรายละเอียดแนบท้าย)  ครับต่อไปเชิญประธานครับ 

ประธานสภาฯ  รายการที่ 1 การตั้งรายการใหม่  และโอนงบประมาณ  เพ่ือใช้ในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีวันเมา
ลิดกลาง ประเพณีละศีลอด ฯลฯ จ านวน  109,000.- บาท  เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเมาลิด, กิจกรรม
การละศีลอด ให้แก่ประชาชนทั่วไปในต าบลบาลอ   รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้าย 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ ครับกระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยครับที่

จะให้ตั้งรายการใหม่ในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและ
วัฒนธรรมทางศาสนา  ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา   มีความส าคัญ
มากส าหรับคนในต าบลบาลอ   เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นหลัง   
ได้เรียนรู้และด าเนินการต่อๆ  ไปไม่มีสิ้นสุด  หากไม่มีการด าเนินการ  อาจท า
ให้ประเพณีและวัฒนธรรมของเรา  ชาวต าบลบาลอสูญหาย  ซึ่งกระผมเห็น
ด้วย อย่างยิ่งที่จะด าเนินการตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2561  และมีการโอนงบประมาณจากท่ีอ่ืนๆ  ดัง
เอกสารแนบท้าย  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  และด าเนินการโครงการให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด   

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ 
ที่ประชุม ครับกระผมนายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  กระผมเห็นด้วยกับ 

นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอบาลอ  เขต 2 ที่จะ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  และมีการโอนงบประมาณ  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2651 ครับ    

ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดสมาชิกท่านจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
  

ประธานสภาฯ รายการที่ 2 การตั้งรายการใหม่  และโอนงบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการ
มหกรรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลบาลอ ตั้งไว้ 495,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้แก่  ผู้เข้าร่วม
โครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้าย 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
สมาชิกฯ ครับกระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมเห็นด้วยที่จะ

ด าเนินการตั้งรายการใหม่  และโอนงบประมาณ  เพ่ือให้ในโครงการมหกรรม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลบาลอ  โครงการนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ที่จะด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ  เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับชนรุ่นหลังได้เรียนรู้  
ได้เห็นถึงประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีอยู่ได้ต าบล
บาลอ  สืบต่อไป  และกระผมก็เห็นด้วยที่จะด าเนินการโอนงบประมาณ  และ
ตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  เพ่ือให้
กิจกรรมหรือโครงการบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้   

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
สมาชิกฯ ครับกระผมนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  กระผมก็เห็นด้วยที่

จะด าเนินการโอนงบประมาณ  และตั้งจ่ายรายการใหม่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561   เพ่ือความสะดวกในการด าเนิน
โครงการของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบาลอ   

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
 
 

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี
งบประมาณ  2561  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

ผู้บริหาร   ตามท่ี  คณะผู้บริหารได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ  2561  ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ  
เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาฯ  ได้รับทราบ  โดยทั่วกันนั้น  เพื่อให้การ
รายงานผลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ข้าพเจ้าในฐานะ  ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ  และได้รับทราบข้อมูลการรายงานผลการประเมินฯ  
อย่างชัดเจนและครบถ้วน  จึงขออนุญาต  เป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินฯ  
ดังกล่าว  ให้ในที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งมีแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  2561  เป็น 2 แบบ ด้วยกัน 
คือ 
 แบบประเมินตนเอง  โดยจะเป็นการประเมินตนเองในลักษณะของการ

ด าเนินงานถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนหรือไม่รวมถึงวิธีการ
ด าเนินงาน  เช่น  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
หรือไม่,  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอหรือไม่,  มีการแต่งตั้งคณะท างาน
ครบทุกภาคส่วนหรือไม่ ฯลฯ  ซึ่งในส่วนนี้พบว่า  เทศบาลต าบลบาลอ  ได้
มีการด าเนินงานครบทุกกระบวนงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 แบบติดตามตนเอง (ติดตามผลการด าเนินงานของ  ทต.บาลอ) 
โดยจะแบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกัน  ได้แก่ 
ส่วนที่ 1  ส่วนข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2  ส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

/ส่วนที่ 3ฯ 
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ส่วนที่ 3 ส่วนของผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 
ส่วนที่ 4 ส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลบาลอ 

จ านวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา
สามปี 

(พ.ศ.2561 - 
2564) 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
ใน 

ปี 2561 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

51 24 48 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บา้น/ชุมชนน่าอยู่ 

39 11 28.2 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

58 29 50 

รวม 149 68 46.3 
 

จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ ประจ าปี 2561 มีเป็นจ านวนมากกว่าจ านวน
โครงการที่เทศบาลต าบลบาลอปฏิบัติเป็นรูปธรรมจริง เหตุผลเนื่องจากเทศบาล
ต าบลมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณการด าเนินการ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานที่ส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส าหรับโครงการที่เป็นโครงการขนาด
ใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานสูงกว่าที่ได้ตั้งไว้เนื่องจากเป็น
โครงการที่ส าคัญ แต่เกินก าลังงบประมาณของเทศบาลต าบลบาลอ จึงจัดตั้งไว้
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบโดยทั่วกัน 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าบัดนี้  ทางสภาเทศบาลต าบลบาลอ  ได้รับรายงานผลการติดตามและ 

 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  2561  จากผู้บริหาร 
 ท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ทั้งหลายได้น าผลการ 
 ติดตามดังกล่าวเป็นแนวทางประกอบในการบริหารและพัฒนาต าบลของตนเอง 
 ต่อไป 

ประธานสภาฯ    ไม่ทราบว่าท่านผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องอ่ืนที่จะน าเสนอ  หรือ 
   ชี้แจงหารือ  หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ครับถ้าไม่มีผู้ใดมีข้อเสนอแนะ  กระผมขอด าเนินการเรื่องต่อไป 
 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 3  เรื่อง พิจารณาเรื่องการขยายชั้นเรียนในโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ
จากชั้นเรียนอนุบาลเพ่ิมเป็นชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ครับขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ  เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรื่องเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ      
ว่าด้วยนโยบายการขยายชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ  และสืบ
เนื่องจากที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลบาลอ หรือท่านนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
ได้น าเรียนให้ทราบแล้วเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ
และโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา   โดยจะมีการขยายชั้น
เรียนในระดับประถมศึกษา   และขอให้ท่านนายกได้กล่าวเพ่ิมเติมให้ทราบ ขอ
เรียนเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ ก่อนอ่ืนผมต้องขออธิบายรายละเอียดการขยายชั้นเรียนโดยเพ่ิมชั้นเรียนใน
ระดับประถมศึกษา   จากเดิมโรงเรียนในระดับอนุบาลมีระดับการเรียนการสอน
อยู่ที่ อนุบาล 1 - 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555   ทางเทศบาลก็มีนโยบายอยาก
ให้มีการขยายชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง  แต่ช่วงแรกๆ  ทางโรงเรียนอนุบาลต าบล
บาลอยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ อาคารสถานที่ และ
บุคลากร   ที่จะใช้ในการด าเนินงานด้านการศึกษา  ซึ่งปัจจุบันเรามีความพร้อม
ในการด าเนินการแล้ว  การขยายชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับนักเรียนที่
ต้องการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเดิม   ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่
เป็นเด็กในพ้ืนที่ต าบลบาลอร้อยละ 96   และพ้ืนที่ใกล้เคียงร้อยละ 4 การ
ขยายชั้นเรียนเป็นการบริการทางการศึกษา   และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ครับ  และในส่วนของหลักสูตรให้นักวิชาการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงให้สภาเทศบาล
ได้รับทราบครับ 

นักวิชาการศึกษาฯ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุก
ท่าน  ส าหรับกองการศึกษาฯ ได้เตรียมความพร้อมในการด าเนินการขยายชั้น
เรียน   เริ่มต้นจากการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนอัลกุรอาน
และกาลามุลลอฮ ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และโรงเรียน       
ตัรบียะห์ แห่งอบต.มะนังดาล า  ต าบลมะนังดาล า  อ าเภอสายบุรี  จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งในส่วนของกองการศึกษาได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไว้แล้วและ
คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยในเร็ววันนี้   พร้อมส่งรายละเอียดให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและทันกับการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ค่ะ 
ส่วนเรื่องระเบียบในการขยายชั้นเรียนได้ก าหนดให้ผ่านความเห็นชอบของสภา
เทศบาลก่อน   รายละเอียดดังกล่าวขออนุญาตให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง
ให้สภาเทศบาลรับทราบค่ะ 

รองปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุก
ท่าน กระผมขอน าเรียนให้ทราบว่าในการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม 

/หรือเลิกฯ 



-  6  - 
 

หรือเลิกโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการศึกษาใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อมีการจัดตั้ง รวมหรือ
เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ   และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะ
ด าเนินการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2550 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 
2553 โดยอนุโลม โดยให้อ านาจของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
อ านาจของสภาท้องถิ่นและอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอ านาจ
ของส่วนการศึกษา  ซึ่งการขยายชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ  จาก
ชั้นเรียนระดับอนุบาลเพ่ิมเป็นชั้นประถมศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอเสียก่อนครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ปลัดเทศบาลต าบลบาลอได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดตั้ง  รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการขยายขั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายขั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาล
ต าบลบาลอครับ 

ทีประชุม กระผมนายสะอารี  ยะมาเร็ง  ประเด็นในเรื่องการพิจารณาขยายชั้นเรียนผม
เห็นด้วยครับ  โรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล
เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว ควรมีการพัฒนาและต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ทางเลือกส าหรับประชาชนในต าบลบาลอและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ทีประชุม กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 กระผมเห็น
ด้วยครับถ้าจะขยายโรงเรียนต่อในระดับประถมศึกษา เพราะทุกปีจะมี
ผู้ปกครองมาถามว่าเมื่อไหร่จะขยายชั้นเรียน   อยากให้ลูกได้เรียนต่อที่นี่      
ไม่อยากให้ย้ายโรงเรียน   เพราะเด็กเริ่มติดเพ่ือนเริ่มชินกับสภาพแวดล้อมของ
ที่นี่  เด็กบางคนเรียนมาตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ในระดับบริบาลของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบาลอ  พอจบอนุบาล 3  เด็กก็ต่างแยกย้ายกันไป ถ้าเราขยายชั้น
เรียนได้ คงเป็นที่ถูกใจของผู้ปกครองหลายคนครับ  

ที่ประชุม กระผมนายตายูดิง  กายุ  กระผมผมเห็นด้วยครับถ้าจะขยายโรงเรียนต่อใน
ระดับประถมศึกษา เพราะเคยมีผู้ปกครองท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าที่เขาไม่ส่งลูก
เรียนที่โรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ  เพราะโรงเรียนของเรามีถึงชั้นอนุบาล 
เรียน 3 ปีก็ต้องย้ายออก เขาไม่อยากให้ย้ายโรงเรียนเพราะสงสารลูกต้อง
ปรับตัวใหม่กับโรงเรียนใหม่  เพ่ือนใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่ครับ ถ้าโรงเรียน
ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับประถมศึกษา ผมเชื่อว่าโรงเรียนของเราคงเป็น
เป้าหมายหนึ่งส าหรับผู้ปกครองกลุ่มนี้ครับ 

 
/ที่ประชุมฯ 
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ที่ประชุม ดิฉันนางจันทนา จูเก่ง ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะถ้าจะขยายโรงเรียนต่อใน
ประถมศึกษา ผู้ปกครองหลายคนคงดีใจและมีความสุขค่ะ 

ที่ประชุม กระผมนายสมาน  ยูเปาะนะ ผมเห็นด้วยครับกับนโยบายการขยายชั้นเรียนใน
ระดับประถมศึกษา แม้ว่าโรงเรียนในต าบลของเรามีอยู่หลายโรงเรียนทั้งสังกัด 
สพฐ. และ สช. แต่โรงเรียนของเราก็ยังเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง และผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนของเราคงเป็นทางเลือกส าหรับผู้ปกครองครับ 

ที่ประชุม กระผมนายอาหามะ  ดอละ ผมเห็นด้วยครับกับนโยบายการขยายชั้นเรียนใน
ระดับประถมศึกษา แต่ในด้านความพร้อมเรายังขาดบุคลากรต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ตอนนี้มีนักวิชาการศึกษาท าหน้าที่รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียน 
ถ้าขยายชั้นเรียนแล้วควรเร่งจัดหาผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือเป็นการแบ่งเบา
ภาระงานของกองการศึกษาฯ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปครับ 

รองปลัด  ทต.บาลอ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุก
ท่าน กระผมนายนุอ์มาน  แวกาจิ  รองปลัดเทศบาลต าบลบาลอ กระผมขอ
อนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงเรื่องการจัดสรรอัตราก าลังของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้ช่วยครับ 

หัวหน้าส านักปลัด เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุก
ท่าน ดิฉันนางสาวพานะ  เต๊ะ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ส าหรับอัตราก าลัง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เราได้รับการจัดสรรต าแหน่งพร้อมเลขที่ต าแหน่ง
มาแล้ว 1 อัตรา ในปี 2555 และอัตราก าลังต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการ
จัดสรรต าแหน่งพร้อมเลขที่ต าแหน่ง 2 อัตรา    ในปี 2560 ต าแหน่งทั้ง 3 ได้
เปิดกรอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ท าหนังสือรายงานอัตราก าลังที่ว่างให้
ทางจังหวัดรับทราบแล้วค่ะ 

ที่ประชุม เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุก
ท่าน กระผมนายมะการีม  โต๊ะเฮง ผมเห็นด้วยครับกับการขยายชั้นเรียนใน
ระดับประถมศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาติดขัดบ้าง เราทุกคนต้องร่วมมือกัน 
ช่วยเหลือกัน เพราะการขยายชั้นเรียนท าให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จากที่นี่ ผู้ปกครองหลายคนก็พอใจกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบลบาลอ  ผมทราบจากการที่ได้พูดคุยกับผู้ปกครองในหมู่บ้าน และ
จากที่ผู้ปกครองถามไถ่อย่างต่อเนื่องเรื่องการขยายชั้นเรียนและอยากให้ทางเรา
พิจารณาขยายชั้นเรียนครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่คณะผู้บริหารเสนอที่จะด าเนินการขยายชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาล
ต าบลบาลอ  จากชั้นเรียนระดับอนุบาลเพ่ิมเป็นชั้นประถมศึกษา สมาชิกท่านใด
มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาขอ
ความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอครับ 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมีมติเห็นชอบในการขยายชั้นเรียนของโรงเรียน
อนุบาลต าบลบาลอด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 11  เสียง  

 
 

/ระเบียบฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี  - 

  

ปิดประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

 

                                                        ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 

 

                           ลงชื่อ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
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