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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่  3/2561 
วันที่  30  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 
  10. น.ส.รอกีเย๊าะ    ดอละ   สมาชิกสภาฯ   
  11. นางจันทนา  จูเก่ง   สมาชิกสภาฯ 
    
ผู้ไม่มาประชุม 
    ชื่อ -  สกุล    ต าแหน่ง 

1. นายอาหะมะ  ดอละ   สมาชิกสภาฯ 
 

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.  นางสาวฮูยีหม๊ะ     หะมะ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  8.  นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   
 
 

 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3 ประจ าปี  2561 

ครั้งที่  3/2561 
วันที่   30   สิงหาคม   ๒๕61 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ 
**************************** 

 

เปิดประชุม  เวลา  10.00  น  องค์ประชุมครบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   
 

ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
    - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2/2561 
    มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 10  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   สวัสดีครับ  วันนี้เป็นการประชุมในวาระที่  ๓  ขั้นลงมติ  ร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  วันนี้ถือว่าเป็นวันส าคัญอีกวัน
หนึ่งของการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  ๒๕62  ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาสภาฯ  ก็ได้รับหลักการในวาระ 
ที่  ๑  ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และในวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่  ๓ 
ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 
ซึ่งในวาระที่  ๓  ไม่มีการอภิปราย  โดยให้ที่ประชุมสภาฯ  ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
เทศบัญญัติหรือไม่  ซึ่งต่อไปนี้สมควรแก่เวลาแล้ว 

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
๒๕61  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลบาลอ  
ประจ าปี  ๒๕61  ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 
เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  ด้วย 
เสียงเอกฉันท์  ๑0 เสียง 

ประธานสภาฯ    วันนี้ที่ประชุมสภาฯ  ได้ผ่านการลงมติเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลบาลอ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 
    แล้ว   
 
 
    
 
 



-๒- 
 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณสภาฯ  เทศบาลต าบลบาลอ  ที่ได้ลง 
มติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕62   

ประธานสภาฯ  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้  และ        
                               หวงัว่าเราจะช่วยกันพัฒนาต าบลของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

ปิดประชุม    เวลา  12.00 น. 
 

 
  ลงชื่อ                                ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 

           ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  4  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะ  ตอริ  ตีลี)            

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



 


