
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2560 

ครั้งที่  1/2560 
วันที่  27  มกราคม   2560 

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  ดอละ   สมาชิกสภาฯ 
  9. นายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ 
  10. น.ส.รอกีเย๊าะ    ดอละ   สมาชิกสภาฯ   
  11. นางจันทนา  จูเก่ง   สมาชิกสภาฯ 
    
 

ผู้ไม่มาประชุม 
    ชื่อ -  สกุล    ต าแหน่ง 

- ไม่มี  
 

 
    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   เลขานากฯ    
   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   รองปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
  7.  นายมัสลัน    แวสีลา   หัวหน้ากองช่าง 
  8.  นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ   หัวหน้ากองคลัง 
  9. นางสาวพานะ   เต๊ะ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  10.  นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2560 

ครั้งที่  1/2560 
วันที่  27 มกราคม   2560 

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 2 ลงวันที่ 1  

ธันวาคม  ๒๕๕9  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 1  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ กระผม 

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1   

กระผม ขอเสนอระยะเวลา  การประชุมสมัยสามัญ ของสภาฯ ดังต่อไปนี้ 
สมัยที่ 2 กระผมขอให้ระยะเวลาอยู่ในช่วงเดือนเมษายน  
สมัยที่ 3 กระผมขอให้อยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคม 
สมัยที่ 4 กระผมขอให้อยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ครับ 
สมัยที่ 1 ของปี 2559 ให้อยู่ในช่วง เดือนมกราคม 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1   
กระผม ขอเสนอดังนี้ 

สมัยที่ 2 วันที่  1 – 30  เมษายน 2560 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2560 
สมัยที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 15 ธันวาคม 2560 ครับ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 30 มกราคม 2560 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1  
   กระผมขอเสนอ  สมัยที่ 4  จากเดิม  15  พฤศจิกายน  2560  -  15   

ธันวาคม   2560  กระผมเห็นว่าควรที่จะอยู่ในช่วงของเต็มเดือนหน้าจะดีกว่า  
ให้อยู่ในช่วงวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน  กระผมเห็นว่าน่าจะมีความเหมาะสม
มากกว่า 

/ประธานสภาฯ 



-  2  - 
 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติ 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาฯ  ครับส าหรับการก าหนดสมัยประชุมก็เป็นไปดังต่อไปนี้ 

สมัยที่ 2 วันที่  1 – 30  เมษายน 2560 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2560 
สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560  
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 30 มกราคม 2561  

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
ครับขอเชิญ เลขานุการสภาฯ  ชีแจงครับ 

เลขานุการสภาฯ  สืบเนื่องด้วยตามระเบียบของสภาฯ  เรื่องว่าด้วยการด าเนินกิจการสภาฯ  ด้าน 
การประชุมสภาเทศบาล  ก าหนดให้ มีการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม จ านวน  4 ท่าน จากสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ จึ งขอให้สภาฯ ด า เนินการเลื อกสมาชิกสภาฯ เ พ่ือแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ   ครับขอเชิญ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมครับ 
เลขานุการ สภาฯ  ขอตัวแทน  เขตละ  2 คนครับ 
ประธานสภาฯ  เป็นข้อคิดเห็นที่ดี  ขอเชิญสมาชิกครับ 
สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายสมาน  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอเสนอ   

นายมะการีม  โตะเฮง ครับ 
สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 กระผมขอเสนอ       

นายมะตอริ  ตีลี  ครับ 
สมาชิกสภาฯ ครับ  กระผมนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอเสนอ

นายอาหะมะ  ดอละ  ครับ 
สมาชิกสภาฯ ครับ กระผมนายสะอารี  ยะมาเร็ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอเสนอ    

นางจันทนา  จูเก่ง  ครับ 
ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มี กระผมขอสรุปรายชื่อ

คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม  มีดังต่อไปนี้ครับ 
1. นายอาหะมะ  ดอละ  กรรมการฯ 
2. นางจันทนา  จูเก่ง  กรรมการฯ 
3. นายมะตอริ  ตีลี  เลขกานุการฯ  

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 3  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2560 หน้า 146 (แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯชี้แจงครับ 

 
 

/เลขานุการฯ... 



 
เลขานุการสภาฯ  ครับ เนื่องด้วยทางเทศบาลต าบลบาลอ  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 

เปลี่ยนแปลงรายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 หน้า  
146 โดยมีเรื่องเดิมดังนี้ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง  จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 230,000.- 

บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการของเทศบาลต าบลบาลอ  ซึ่งประกอบด้วย 
- ล าโพง ฮอร์น 50 วัตต์  จ านวน 4 ตัว 
- ล าโพงตู้ส าเร็จมีขยายในตัว  จ านวนื   ตัว 
- เพาเวอร์ ขนาด 1,000 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
- อิควอไลเซอร์ 31 แบน  จ านวน 1 เครือง 
- มิกเซอร์ 6 ช่อง จ านวน  1 เครื่อง 
- ไมค์ลอยแบบถือ 1 ชุด 
- ไมล์สาย 9 ตัว 
- สายล าโพง 2X2.5 vct 80 เมตร ขนาด 80 เมตร 
- สายปลั๊กไฟ 2X2.5 vct 80 เมตร ขนาด   เมตร 
- เสาหลัก(ติดตั้งล าโพงฮอร์น) 1 ต้น 
- สายไมโครโฟน ขนาด 120 เมตร ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา (00212)แผนงานการศึกษา(00210) อยู่ ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 66 ข้อ 6 

ข้อความใหม่ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง  จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 230,000. - 

บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการของเทศบาลต าบลบาลอ  ซึ่งประกอบด้วย 
- ล าโพง ฮอร์น 50 วัตต์  จ านวน 4 ตัว 
- ล าโพงตู้ส าเร็จมีขยายในตัว  จ านวน   ตัว 
- เพาเวอร์ ขนาด 1,000 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
- อิควอไลเซอร์ 31 แบน  จ านวน 1 เครือง 
- มิกเซอร์ 6 ช่อง จ านวน  1 เครื่อง 
- ไมค์ลอยแบบถือ 1 ชุด 
- ไมล์สาย 9 ตัว 
- สายล าโพง 2X2.5 vct 80 เมตร ขนาด 80 เมตร 
- สายปลั๊กไฟ 2X2.5 vct 80 เมตร ขนาด   เมตร 
- สายไมโครโฟน ขนาด 120 เมตร ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา (00212)แผนงานการศึกษา(00210) อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 66 ข้อ 6 

 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญสมาชิกครับ 
สมาชิกฯ  กระผม  นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วย 

ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่จะด าเนินงาน 
สมาชิกฯ  กระผม นายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับ           

นายมะการีม  โตะเฮง  ที่จะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  กระผมขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

-  ไม่มี 
ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 
 

   
                                 

                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

               
                                                (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
       เมื่อวันที่ .....1....  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 

(ลงช่ือ)              ประธานกรรมการ 
      (นายมะการมี  โตะเฮง) 

(ลงช่ือ)                       กรรมการฯ     

                (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงช่ือ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงช่ือ)              กรรมการฯ                       

                  (นายมะ  ตอริ  ตีล)ี            

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


