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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2561 

ครั้งที ่2/2561 
วันที่  28  มิถุนายน   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 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจ าปี  2561 

ครั้งที ่2/2561 
วันที่  28  มิถุนายน   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 2  ลงวันที่  30  

เมษายน  ๒๕61  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 1  เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 3 ขนาด 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,202.60  ตารางเมตร และมีท่อขนาด  0.60 เมตร  
ยาว  128 เมตร งบประมาณ 2,064,000 บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

2. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าพร้อมระบบชลประทาน บริเวณทุ่งนา   
หมู่ที่ 1, 6  และ 7 งบประมาณ 317,000  บาท  (รายละเอียดตาม   
เอกสารแนบท้าย)  

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อธิบายรายละเอียด  เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ  กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  เนื่องด้วยโครงการ ทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่มี 

ความส าคัญ  เป็นโครงการเร่งด่วนที่มี ความจ าเป็นต้องด าเนินการ  ด้วย
งบประมาณในเทศบัญญัติมีไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจาก
เงินสะสมของเทศบาลต าบลบาลอ  และต้องมีการด าเนินการประชุมสภาเพ่ือ
ขอความเห็นชอบในโครงการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 3 ขนาด 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,202.60  ตารางเมตร และมีท่อขนาด  0.60 เมตร  
ยาว  128 เมตร  งบประมาณ 2,064,000 บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) ขอเชิญสมาชิก  เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ กระผมนายมะตอริ ตีลี  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 กระผมเห็นว่า  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 3 ขนาดพ้ืนพ้ืนที่ไม้น้อยกว่า 2,202.60 
ตารางเมตร และมี 
ท่อขนาด  0.60 เมตร  ยาว  128 เมตร งบประมาณ 2,064,000 บาท  
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันเส้นทางสายนี้  มีท่อระบายน้ าเดิมอยู่ 
 

/และมีต้นไมฯ้ 
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และมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเต็มท าให้มีน้ าอุดตัน ส่งผลให้ประชาชนในเขตนั้นมีความ
เดือดร้อน     

สมาชิกสภาฯ กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 กระผม
คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สมควรอย่างยิ่งที่จะท าการจ่ายขาดสะสมของ
เทศบาล  เพราะปัจจุบันเส้นทางที่ประชาชนใช้งานอยู่ในเขตนั้น  เป็นเส้นทางที่
ช ารุด  ขรุขระ  เป็นเส้นทางสายที่แคบ  พอมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านมา  ท า
ให้รถชนิดอ่ืนต้องหยุด เส้นทางสายนี้มีรถบรรทุกผ่านไปมาตลอด  การเดินทาง
ไม่สะดวก  หากมีโครงการนี้ขึ้นมา  ประชาชนจะได้เดินทางคมนาคม ได้สะดวก 
สามารถใช้งานในการล าเลี้ยงผลิตผลทางการเกษตร  และเดินทางไปประกอบ
อาชีพ ในบริเวณนั้น มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติม  ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
ประธานสภาฯ โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างฝายกันน้ าพร้อมระบบชลประทาน  บริเวณ   

ทุ่งนา  หมู่ที่ 1,  หมู่ที่ 6, และหมู่ที่ 7 ต.บาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา   
งบประมาณ 317,000  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)   เชิญ
สมาชิกเสนอความเห็น  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 กระผม
ว่าโครงการนี้เป็นเป็นโครงการที่ส าคัญอย่างยิ่งในตอนนี้  ประชาชนหลายคน 

 เดือดร้อนมาก  เนื่องจากช่วงนี้  ฝนแล้งมาก  ประชาชนไม่มีน้ าที่ใช้ในพ้ืนที่ท า
การเกษตร  ซึ่งพ้ืนที่นาบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่กว้าง มีประชาชนที่ใช้พ้ืนที่นี้
ท าการเกษตร  หรือท านา การที่จะด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม  ในโครงการ
ก่อสร้างฝายกั้นน้ าพร้อมระบบชลประทานใน  ครั้งนี้    

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน  นางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 2 ดิฉัน
ก็เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างฝายกันน้ าพร้อมระบบชลประทาน  บริเวณทุ่งนา   
หมู่ที่ 1,  หมู่ที่ 6, และหมู่ที่ 7 ต.บาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา   (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) งบประมาณ 317,000  บาท  ดิฉันเองก็เห็นสมควรที่            
จะด าเนินการก่อสร้างโครงการนี้  เพราะถ้ามีโครงการนี้จะช่ว ยบรรเทา          
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก  ซึ่งดิฉันเองก็เป็นเกษตรกรที่
ท านาในเขตนี้  รู้ดีว่าเดือดร้อนมาก  ไม่มีน้ าที่จะใช้ในการท านา  ประกอบกับ
ฝนไม่ตกประชาชนก็ยิ่งเดือดร้อนมากขึ้น 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 กระผม

เห็นด้วยที่จะด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  เพราะประชาชนหลายคน
ในเขตนี้เดือดร้อน  ต้องประสบปัญหาขาดน้ า  มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเพ่ือ
แย่งน้ าในพ้ืนที่นา  เพ่ือให้เข้าสู่นาของตนเอง  กระผมได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนหลายท่าน  ส าหรับปัญหาการขาดน้ าในพ้ืนที่ท าการเกษตรแห่งนี้ 

 
 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาฯ ครับกระผมก็ได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนตลอดจนความเห็นของ

สมาชิกที่ได้น าเสนอ  ส าหรับโครงการนี้มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน  โดยมีความจ าเป็นจะใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมกระผมขอมติ
ด้วยครับ   

มติที่ประชุม  มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 2  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาล
ต าบลบาลอ  ในโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  พร้อมทางเท้า  หมู่ที่ 3      
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 135.2  ตารางเมตร งบประมาณ 759,000 บาท  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

2. โครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม) 
ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,298.5  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  2,370,989  บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อธิบายรายละเอียด  เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ  กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  เนื่องด้วยโครงการทั้ง  2  โครงการดังกล่าวเป็น 

โครงการที่มีความส าคัญเร่งด่วนที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เพราะ
ประชาชนหลายรายต้องมีความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และ
งบประมาณเงินสะสมมีเพียงบางส่วนและไม่เพียงพอที่จะด าเนินโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณยอดเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเกินร้อยละ  25 ของเทศบาลต าบลบาลอส่วนหนึ่ง   ฉะนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในโครงการดังกล่าว  ซ่ึง
การใช้งบประมาณดังกล่าวใน  โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.  พร้อมทางเท้า  หมู่ที่ 3  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 135.2  ตารางเมตร 
งบประมาณ 759,000 บาท เราจะท าการจ่ายขาดเงินสะสมในวงเงิน
งบประมาณ  99,277  บาท  และจ่ายยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 
25 เป็นจ านวนเงิน  659,723  บาท  แต่ใน โครงการที่ 2 โครงการต่อเติม
หลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม)ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 
53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,298.5  ตารางเมตร  งบประมาณท้ังสิ้น  
2,370,989  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  เราจะใช้งบประมาณ
จากยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 25  คือ  2,370,989  บาท 

ประธานสภาฯ  โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  พร้อมทางเท้า   
หมู่ที่ 3  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 135.2  ตารางเมตร งบประมาณ 759,000 บาท 
โดยจ่ายขาดเงินสะสมในวงเงินงบประมาณ  99,277  บาท  และจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเป็นจ านวนเงิน  659,723 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)  

ประธานสภาฯ  ครับ  ขอเชิญสมาชิกครับ 
/สมาชิกสภาฯ 
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สมาชิกสภาฯ กระผม  นายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาเขต 2  กระผมเห็นสมควรที่จะท า

การจ่ายขาดเงินสะสม  และจ่ายเงินทุนเงินส ารองสะสม  ในโครงการนี้เพราะ 
ปัจจุบันมีคูระบายน้ าเดิมอยู่แล้ว แต่ใช้งานไม่ได้มีความเสียหาย  ปัญหาที
เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ  มีการทิ้งน้ าเสียจากบ้านเรือน  ท าให้ประชาชนหรือ
บ้านเรือนที่อยู่ 

 ใกล้เคียงมีความเดือดร้อน และส่งกลิ่นเหม็น  โครงการนี้จึงมีความส าคัญ
โครงการหนึ่งที่สมควรท าขาดเงินสะสมและเงินทุนเงินส ารองสะสมของ อปท.
ในส่วนที่ไม่เพียงพอเพ่ือใช้ตอบสนองความต้องการของประชาชน    

สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายสมาน  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาเขต  2  กระผมเองก็มีบ้านอยู่
บริเวณนั้น  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนในเขตนั้นร้องเรียน  และมีการ
ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างประชาชน  เรื่องการทิ้งน้ าเสียลงในคูระบายน้ า  
ซึ่งคูระบายน้ าเดิมเป็นคูท่ีใช้งานไม่ได้ท าให้ส่งกลิ่นเหม็น  และน้ าเสีย  ท าให้เกิด
ปัญหาตามมา  สมควรมากท่ีจะด าเนินการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมของ  
อปท. 

ประธานสภาฯ ครับขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม  มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
ประธานสภาฯ โครงการที่ 2 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม)

ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,298.5  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  2,370,989  บาท โดยใช้งบประมาณจาก
เงินทุนส ารองเงินสะสมทั้งสิ้น 

ประธานสภาฯ  ครับเชิญสมาชิกเสนอความเห็น  ขอเชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 กระผม     

เห็นด้วยที่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุต
ซอล (หญ้าเทียม)ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  1,298.5  ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  2,370,989  บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)  เพราะปัจจุบันเทศบาลต าบลบาลอ      
มีสนามฟุตซอลอยู่แต่ไม่มีหลังคาที่จะให้ความร่มรื่น ท าให้ประชาชนในเขต
ต าบลบาลอ  ไม่สามารถออกก าลังกายได้  เนื่องจากไม่มีหลังคาที่จะใช้ในการ
บังแดดและฝน  หรือแม้แต่น้ าค้างที่จะเกิดขึ้นในบริเวณสนามกีฬา  โครงการนี้
จึงมีความส าคัญ สมควรอย่างยิ่งแก่การก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 กระผม
ก็เห็นด้วยกับโครงโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม)
ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,298.5  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  2,370,989  บาท  เพราะสนามฟุตซอลที่มี
อยู่ปัจจุบันเป็นสนามที่ไม่มีโครงการหลัง  หากไม่มีการสร้างโครงการดังกล่าว  
อาจก่อให้สนามหญ้าทีมี่การเสื่อมโสม  ช ารุด  เสียหาย  เพราะสนามกีฬาตั้งอยู่
กลางแดด  กลางฝน  กลางน้ าค้าง   

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 2 กระผม
ก็เห็นด้วยกับโครงโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม) 

/ขนาดกว้างฯ 
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ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  ยาว 53  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,298.5  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  2,370,989  บาท  เพราะปัจจุบันในเขต
อ าเภอรามันมีสนามฟุตซอลมีเพียง  2 แห่ง  คือต าบลบาลอ  และต าบล      
กายูบอเกาะ  ประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการมีจ านวนมากท่ี  ซึ่งในแต่ละครั้งที่
จะเข้ามาใช้บริการจะต้องมีการเก็บค่าบริการในการใช้สนามเป็นรายชั่วโมง  ซึ่ง
ช่วยให้เทศบาลต าบลบาลอมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการใช้บริการของประชาชนใน
เขตต าบลบาลอ  หรือในชุมชนใกล้เคียง   

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติม  ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 3  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 โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาล
ต าบลบาลอ  

ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญ  เลขานุการ เชิญครับ 
เลขานุการฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อที่ 87 ก าหนดว่า “ทุกวันสิ้น
ปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว 
ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส 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  และเนื่องจากเทศบาลต าบลบาลอ มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวที่มีส่วนผสมของยางพาราตาม
นโยบายของรัฐบาล  และไม่มีงบประมาณท่ีจะใช้ในการด าเนินการ  อีกทั้งยัง
เงินสะสมของเทศบาลต าบลบาลอมีไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จากเงินทุนส ารองเงินสะสมของ อปท. 

ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญสมาชิก  เชิญครับ 
/สมาชิกสภาฯ 
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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 ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม  มตเิป็นชอบเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
ประธานสภาฯ   ผมขอนัดประชุมสภาต่อ  ในวันที่  ๒9  มิถุนายน  ๒๕61  เวลา  10.00 น.  
   เพ่ือพิจารณา  การเปลี่ยนแปลรงรายการและตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ   
   ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี  - 

  

ปิดประชุม   เวลา  12.30  น. 
 

                                                        ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 

                           ลงชื่อ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  29 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2561 
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