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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่  ๑/2561 
วันที ่ 15  สิงหาคม   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  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ 
  9. น.ส.รอกีเย๊าะ    ดอละ   สมาชิกสภาฯ   
  10. นางจันทนา  จูเก่ง   สมาชิกสภาฯ 
  11. นายอาหะมะ    ดอละ   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 
5.  นายอัสมาน    ดามะยะ   เลขานุการนายกฯ 

   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ  
   7.  นางสาวอิมตีนาน   บือโต   นักวิชาการศึกษา    
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2561 

ครั้งท่ี  1/2561 
วันที่  15  สิงหาคม  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  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3  ลงวันที่ 29  

มิถุนายน  ๒๕61  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 
ประธานสภา  เรื่องท่ี 1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62  ซ่ึง 

สภาจะพิจารณา  ๓  วาระด้วยกัน  คือ  วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ  วาระท่ี ๒  
ขั้นแปรญัตติ  วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ส าหรับวันนี้เรา
จะประชุมกันในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ  ครับ ผมขอเชิญนายกเทศมนตรี
ต าบลบาลอ  ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้บริหารให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  ขอเรียนเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   
    ผมนายอับดุลรอเซะ  เดะแอ  นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ   
    ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ค าแถลงฯ.. 
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 ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

               บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบาลอ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบาลออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบาลอจึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 24,216,375.31 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 5,788,394.62 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,122,851.93 บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 

โครงการ รวม 41,259.90 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 
   (1) รายรับจริง จ านวน 31,256,933.79 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 53,756.19 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 3,576.37 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 212,569.72 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 421,578.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,480.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 12,844,922.64 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 17,719,050.87 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,328,221.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 23,303,699.87 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 5,712,469.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 8,905,024.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 6,803,667.65 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 71,900.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,810,639.22 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,294,361.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,186,100.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ค าแถลงงบฯ... 
 



-  3  - 
   ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

เทศบาลต าบลบาลอ 

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
        

          รายรับจริง ปี  
2560 

ประมาณการ ปี 
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 69,364.51 61,000.00 71,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

32,027.75 106,800.00 39,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 219,699.38 250,000.00 220,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

787,302.00 920,000.00 800,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,500.00 20,000.00 5,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 50,000.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,111,893.64 1,407,800.00 1,135,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,684,917.01 13,710,000.00 14,878,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

14,684,917.01 13,710,000.00 14,878,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,978,512.27 20,793,000.00 19,240,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

17,978,512.27 20,793,000.00 19,240,000.00 

รวม 33,775,322.92 35,910,800.00 35,253,000.00 

    
 

 
 ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 5,662,357.00 6,536,500.00 7,210,000.00 

  งบบุคลากร 10,163,199.00 11,465,520.00 14,215,300.00 

  งบด าเนินงาน 8,298,867.80 10,512,630.00 9,962,700.00 

  งบลงทุน 3,693,700.00 5,616,150.00 2,043,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,930,000.00 1,780,000.00 1,822,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,748,123.80 35,910,800.00 35,253,000.00 

รวม 29,748,123.80 35,910,800.00 35,253,000.00 

     
 

 
 
                                                                                                     ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ   ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบาลอได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562  นั้น  สมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เชิญครับ 

ที่ประชุม   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ  เขต 1   
จากการที่ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติและได้ฟังผู้บริหารชี้แจง  ผมเห็นว่ามีความ 
ครอบคลุมในการที่จะช่วยเหลือประชาชน  ก็อยากให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่า 
ควรรับหลักการหรือไม่  แต่ส่วนตัวกระผมเห็นด้วยที่จะรับหลักการ  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม    เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสมาน  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ  
เขต 1  จากการที่ผมได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                               งบประมาณ  ๒๕62  ผมเห็นว่าร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและ    
                               คลอบคลุมแล้วในการที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  กระผมเห็นด้วยที่จะรับ  
                               หลกัการร่างเทศบัญญัติฯ  ฉบับนี้  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  หากไม่มีผมจะด าเนินการต่อไป 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยที่จะรับหลักการร่างเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม    รับหลักการด้วยเสียงเอกฉันท์  10  เสียง 
ประธานสภาฯ    ที่ประชุม  ได้รับหลักการของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ต่อไปให้ที่ประชุม 

เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    เสนอชื่อ   
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  กระผมขอเสนอชื่อนายมะการีม  โตะเฮง เป็น 

คณะกรรมการการคนที่ 1 ของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ครับสมาชิกท่านอ่ืนเห็นว่าไงบ้างครับ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  ครับ  กระผมมะตอริ  ตีลี เห็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะให้นายมะการีม   

โตะเฮง  เป็นคณะกรรมการการแปรญัตติครับ 
สมาชิกสภาฯ  คะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง  ดิฉันก็เห็นสมควรเช่นกันที่จะให้ 

นายมะการีม  โตะเฮง  เป็นคณะกรรมการการแปรญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ  ถ้าไม่มีขอเสียงรับรองด้วยครับ 
   ผู้รับรองคือ 

1. นายสมาน  ยูเปาะนะ   
2. นายอาหะมะ  ดอละ 

ประธานสภาฯ              ขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม                    ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  ครับเสนอชื่อคณะกรรมการคนต่อไปครับ  
สมาชิกสภาฯ   กระผมนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  ขอเสนอชื่อนางจันทนา  จูเก่ง  เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
ที่ประชุม  ดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ ดอละ เห็นว่านางสาวจันทนา  จูเก่งเป็นบุคคลที่สมควรคน 
                               หนึง่ที่จะให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคะ 
ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมครับ  ถ้าไม่มีขอเสียงรับรองด้วยครับ 
   ผู้รับรองคือ 

1. นายตายูดิง  กายุ   
2. นายมะตอริ  ตีลี 

ประธานสภาฯ              ขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม                    ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  ครับเสนอชื่อคณะกรรมการคนต่อไปครับ  
สมาชิกสภาฯ   กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  ขอเสนอชื่อนายมะตอริ  ตีลี  เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 
ประธานสภาฯ  ครับขอความเห็นครับ 
ที่ประชุม  ครับ  กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  เห็นว่านายมะตอริ  ตีลี สมควรที่จะ 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกคนครับ 
ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอเสียงรับรองด้วยครับ 
   ผู้รับรองคือ 

1. นางจันทนา   จูเก่ง 
2. นางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ 

ประธานสภาฯ              ขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม                    ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนต่อไปครับ 
สมาชิกสภาฯ   คะ  ดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ ขอเสนอชื่อนายรอเซะ  ยะโตะ  เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ  ครับขอความเห็นครับ 
ที่ประชุม  ครับกระผมนายสะอารี  ยะมาเร็ง  เห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะให้นายรอเซะ   

ยะโตะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอเสียงรับรองด้วยครับ   
   ผู้รับรองคือ 

1. นางจันทนา  จูเก่ง  
2. นายมะตอริ  ตีลี  

ประธานสภาฯ              ขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม                    ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกจะเสนอผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ิมเติมครับ  ถ้าไม่มี 
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                               ผมขอสรุปรายชื่อที่ได้รับการเสนอเป็นคณะกรรมการแปรญัตติมีดังนี้ 
1. นายมะการีม  โตะเฮง    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
2. นางสาวจันทนา  จูเก่ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
3. นายมะตอริ  ตีลี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
4. นายรอเซะ  ยะโตะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 

ประธานสภาฯ              ผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเสียงเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ    เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว กระผมจะส่งร่างเทศบัญญัติฯ   

ที่รับหลักการให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติดังกล่าวได้ด าเนินการพิจารณาโดยละเอียดตามอ านาจ
หน้าที่ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ   การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งจะต้องไม่
น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  นับแตส่ภามีมติรับหลักการ  ขอให้ที่ประชุมเสนอเพ่ือ
พิจารณาด้วยครับ 

สมาชิกสภาฯ ผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาฯ  ผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติในวันที่  17 – 21   สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   

 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเป็นเสียงเอกฉันท์  ก าหนดเสนอค าแปรญัตติในวันที่    

17 – 21   สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
    -  ไม่มี - 
 

ประธานสภาฯ   ผมขอนัดประชุมสภาต่อ  ในวันที่  ๒8  สิงหาคม  ๒๕61  เวลา  10.00 น.  
   เพ่ือพิจารณา  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   2561  ในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ   
   ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
เลขานุการสภาฯ  ครับส าหรับวันนี้เราก็ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติกันแล้วเป็นจ านวน  4  

  ท่าน  กระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านเข้าร่วมประชุมใน 
  วันที่ 16 สิงหาคม  2561  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
  ต าบลบาลอ  ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ 
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ปิดประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

 
  ลงชื่อ                                ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 

          ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                             (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                         ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 

 
 

 
 
  

 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  17   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2561 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะ  ตอริ  ตีลี)            

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


