
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2560 

ครั้งที่  1 
วันที่  27 เมษายน 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  สมาชิกสภาฯ 
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  
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   เลขานากฯ    
   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   รองปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
  7.  นายมัสลัน  แวสีลา   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8.  นางสาวฮูยีหม๊ะ   หะมะ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  9.  นางสาวพานะ   เต๊ะ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  10. นางสาวอิมตีนาน     บือโต   นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจ าปี  2560 

ครั้งที่  1 
วันที่  27  เมษายน   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  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 27  

มกราคม  ๒๕60  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 1  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี

งบประมาณ  2560  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
ผู้บริหาร   ตามท่ี  คณะผู้บริหารได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ  2560  ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ  
เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาฯ  ได้รับทราบ  โดยทั่วกันนั้น  เพื่อให้การ
รายงานผลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ข้าพเจ้าในฐานะ  ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ  และได้รับทราบข้อมูลการรายงานผลการประเมินฯ  
อย่างชัดเจนและครบถ้วน  จึงขออนุญาต  เป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินฯ  
ดังกล่าว  ให้ในที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งมีแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  2560  เป็น 3 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 3.. 
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ส่วนที่ 3 ส่วนของผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน    
           เฉพาะกิจ 
ส่วนที่ 4 ส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลบาลอ 

จ านวน
โครงการ 

ใน
แผนพัฒนา

สามป ี 
(พ.ศ.2560 
- 2562) 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
ใน 

ปี 2560 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

51 12 23.52 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ 

39 2 5.12 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
องค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 

58 16 27.58 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

18 2 11.11 

รวม 166 32 19.27 
จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการ

ที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ ประจ าปี 2560 เดือนเมษายน มี
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาฯ มากกว่าจ านวนโครงการที่เทศบาลต าบลบาล
อปฏิบัติเป็นรูปธรรมจริง เหตุผลเนื่องจากเทศบาลต าบลมีข้อจ ากัดในเรื่อง
งบประมาณการด าเนินการ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการหรือกิจกรรม
ตามแผนงานที่ส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส าหรับโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณใน
การด าเนินงานสูงกว่าที่ได้ตั้งไว้เนื่องจากเป็นโครงการที่ส าคัญ แต่เกินก าลัง
งบประมาณของเทศบาลต าบลบาลอ จึงจัดตั้งไว้เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบโดยทั่วกัน 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าบัดนี้  ทางสภาเทศบาลต าบลบาลอ  ได้รับรายงานผลการติดตามและ 

 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  2560  จากผู้บริหาร 
 ท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ทั้งหลายได้น าผลการ 
 ติดตามดังกล่าวเป็นแนวทางประกอบในการบริหารและพัฒนาต าบลของตนเอง 
 ต่อไป 

ประธานสภาฯ    ไม่ทราบว่าท่านผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องอ่ืนที่จะน าเสนอ  หรือ 
   ชี้แจงหารือ  หรือไม่ 

 
/ประธานสภา.. 
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ประธานสภา    เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดอีก  ข้าพเจ้าในฐานะประธานสภาฯ  ก็ขอปิดการประชุมและ 
   ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ  ขอบคุณครับ 
ปิดประชุม   เวลา  10.30  น. 
 

 

    ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 

 
          ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                             (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                         ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 2 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2560 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                 กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)        กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)        กรรมการฯ                       

                          (นายมะ  ตอริ  ตีลี)            

 

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


