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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  2560 

ครั้งที่  1/2560 
วันที่  9  สิงหาคม   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  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 

   ๕.  นายอัสมาน   ดามะยะ   เลขานุการฯ    
   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   รองปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
  7.  นายมัสลัน  แวสีลา   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8.  นางสาวฮูยีหม๊ะ   หะมะ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  9.  นางสาวกิตสุกานต ์ จันทร์ฉาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  10. นางสาวอิมตีนาน     บือโต   นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจ าปี  2560 
ครั้งที่  1/2560 

วันที่  9  สิงหาคม   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 2  ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 27  

เมษายน  ๒๕60  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 1  เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาลอ  หมู่ที่ 1     
ต.บาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง  74.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  223.50 ตรม.  ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00 เมตร งบประมาณท้ังสิ้น  161,500  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยตรอปองนอก)  
หมู่ที่ 3 ต.บาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ระยะทาง  45.80  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  137.40 ตรม.   
ไหล่ทางข้างละ  0.00  เมตร งบประมาณท้ังสิ้น  104,000  บาท 

3. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ า(ขนาดตามแบบแปลน)  
งบประมาณท้ังสิ้น  918,000  บาท  บ้านบาลอ หมู่ที 1, บ้านละแอ หมู่ที่ 5,  
บ้านปูลัยหมู่ที่ 6, บ้านบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ต าบลบาลอ  อ าเภออรามัน   
จังหวัดยะลา (ซึ่งรายละเอียดต่างๆ  ปรากฏดังเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อธิบายรายละเอียด  เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ  กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  เนื่องด้วยโครงการดังกล่าวที่โครงการเร่งด่วนที่มี 

ความจ าเป็นต้องด าเนินการ  และงบประมาณในเทศบัญญัติมีไม่เพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลต าบลบาลอ ซึ่งต้องมี
การด าเนินการประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในโครงการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  ครับส าหรับโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาลอ   
                               หมู่ที่ 1 ต.บาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  หนา  0.15   

          เมตร  ระยะทาง  74.50  เมตร  งบประมาณท้ังสิ้น  161,500  บาท เชิญ 
          สมาชิกเสนอความเห็น  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 กระผม     
 
 



/เห็นด้วย... 
-  2  - 

เห็นด้วยที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบาลอ  ซึ่งมี
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  161,500  
บาท 
เส้นทางสายเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้คมนาคม ขนส่ง  ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร  จึงเป็นเส้นทางสายส าคัญสายหนึ่ง  สมควรอย่างยิ่งแก่การก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว 

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 กระผม
ก็เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาลอ  สายนี้  เป็น
เส้นทางที่ประชาชนขอให้มีการก่อสร้างขึ้น เพ่ือความสะดวกในการประกอบ
อาชีพของประชาชนเอง  ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ครับขอเชิญโครงการต่อไปครับ 

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยตรอปองนอก)  
หมู่ที่ 3 ต.บาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ระยะทาง  45.80  เมตร   งบประมาณทั้งสิ้น  104,000  บาท เชิญ
สมาชิกเสนอความเห็น  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ กระผม นายสมาน  ยูเปาะนะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 กระผม
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะด าเนินกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตรอปอง
นอก) หมู่ที่ 3 ต.บาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ระยะทาง  45.80  เมตร   งบประมาณทั้งสิ้น  104,000  
บาท เพราะเส้นทางสายนี้มีประชากรอาศัยอยู่หลายครัวเรือน  เส้นประชาชน
ในเขตนี้มีการเรียกร้องให้ด าเนินการก่อสร้างเส้นทางสายนี้อยู่มาก  เป็นเส้นทาง
การคมนาคม ด้านความเป็นอยู่  และด้านการประกอบอาชีพ  ประชาชนจะได้
มีความสะดวกยิ่งขึ้น 

สมาชิกสภาฯ กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 กระผมก็
เห็นเป็นโครงการที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการแห่งนี้  
เพราะ เคยที่ประชาชนในเขตนี้ประสบอุบัติเหตุกับเส้นทางสายนี้มาแล้ว  เพ่ือ
ความปลอดภัยของประชาชนในเขตนั้น  และเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย กระ
เห็นสมควรก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอเชิญโครงการต่อไป
ครับ   

ประธานสภาฯ  โครงการที่ 3  โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ า(ขนาดตามแบบแปลน)  
งบประมาณท้ังสิ้น  918,000  บาท  บ้านบาลอ หมู่ที 1, บ้านละแอ หมู่ที่ 5,  
บ้านปูลัยหมู่ที่ 6, บ้านบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ข อ เ ชิ ญ ส ม า ชิ ก เ ส น อ
ความเห็น  เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ  กระผม  นายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 2   
กระผมก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ า(ขนาดตามแบบ
แปลน) งบประมาณทั้งสิ้น  918,000  บาท  บ้านบาลอ หมู่ที 1, บ้านละแอ 
หมู่ที่ 5, บ้านปูลัยหมู่ที่ 6, บ้านบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 
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นอกจากจะช่วยให้ประชาชนต าบลบาลอได้น้ าใช้ในการประกอบอาชีพตลอด   
ทั้งปีแล้ว  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอีกด้วย  

สมาชิกสภาฯ ดิฉนันางสาวจันทนา  จูเก่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 2 ดิฉันเห็น
ด้วยอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินโครงการแห่งนี้  เพราะที่ผ่านมาประชาชนหลายราย 
ขาดน้ าที่จะใช้ในการเกษตร  อาทิ  การท านา  หรือปลูกพืชชนิดต่างๆ  และ
อ่ืนๆ  ซึ่งประชาชนต้องมีการแย่งชิงน้ า  หรือเส้นทางน้ าเพ่ือให้ตัวเองได้ใช้น้ าให้
มากที่สุด จึงก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง  ท าให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
ในเขตน้ ามีความเดือดร้อนมาก  โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ต้องด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในประชาชนที่ประกอบอาชีพบริเวณ
ดังกล่าว  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาฯ ครับกระผมก็ได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนตลอดจนความเห็นของ

สมาชิกที่ได้น าเสนอ  ส าหรับโครงการที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่าง
เร่ งด่วน  โดยมีความจ าเป็นจะใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ของ
ปีงบประมาณ 2560  กระผมขอด้วยครับ   

มติที่ประชุม  มตเิป็นเอกฉันท ์ ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ 2560 กระผมขอให้เลขาสภาฯ  อธิบายรายละเอียด  เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ข้อความเดิม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท  

   คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า   4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า   

600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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ข้อความใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) ราคา 16,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 
หน่วย  

- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  

600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย  
เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง คือด้วยเทศบัญญัติต าบล

บาลอ  ได้มีการด าเนินงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้จังหวัดยะลา  เพ่ือพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน  10  ล้าน  โดยต้องผ่าน
ความเห็นจากจังหวัด  ก่อนที่จะมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ในเดือนพฤศจิกายน  2559  ตอนที่เสนอจะใช้หลักเกณฑ์ราคา
กลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2559   และผ่านการอนุมัติใน
มติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จังหวัดยะลา  ครั้งที่ 6/2559  ตาม
หนังสือที่  ยล 00172/ว10311 ลว 2 ธันวาคม  2559  ให้สามารถจัดซื้อ
ได้  บัดนี้เทศบาลต าบลบาลอจะด าเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  แต่
สืบเนื่องจากปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2560  ซึ่งข้อความในเนื้อหา  หรือสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปบางส่วน  ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  ตาม
ข้อความข้างต้น   เ พ่ือสะดวกในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลบาลอ  จึงมีความจ าเป็นต้องผ่านความเห็นจาก
สภาเทศบาลต าบลบาลอในครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญสมาชิกสภาแสดงความเห็นครับ  เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ ครับกระผม  นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1 

กระผมมีความเห็นสมควรเปลี่ยนแปลง  ตามข้อความดังกล่าว  เพ่ือความ
สะดวกในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

สมาชิกสภาฯ กระผม นายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 กระผมก็
เห็นด้วยอย่างที่จะด าเนินเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าว  เพ่ือความสะดวกของ
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และเพ่ือก่อให้เกิดความรวมเร็วในการด าเนินงาน
ในกิจกรรมอ่ืนๆ  อีกด้วยหากมีการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์
เพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ครับหากไม่มีขอมติด้วยครับ 
ที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
เลขาสภาฯ  ผมขอนัดประชุมต่อ เรื่องการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                               2561  ในวาระท่ี 1   ขั้นรับหลักการ  ในวันที่  15 สิงหาคม  2560  เวลา   
                               10.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา   
                               ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 3  การพิจารณาจ่ายการตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี  2560  จ านวน  2  รายการ ดังนี้ 
1. จัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้าเด็ก 

- จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าเด็ก  ขนาด 60 X 120 X 50 
เซนติเมตร จ านวน  16 ตัว  ราคาตัวละ 1,900 บาท  จ านวน
เงินทั้งสิ้น  30,400 บาท   

- จัดซื้อเก้าอ้ีโฟเมก้าเด็ก  ขนาด 60 X 120 X 30 
เซนติเมตร จ านวน  28  ตัว  ราคาตัวละ 1,400 บาท  จ านวน
เงินทั้งสิ้น  39,200 บาท   

ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ  ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย    
นายกฯ   ผมนายอับดุลรอเซะ  เดะแอ นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  ด้วยเทศบาลต าบล 

บาลอมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน งาน
การศึกษาของเด็ก  ในกองการศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลบาลอ     
เนื่องงานระดับก่อนวัยเรียน  กองการศึกษา สังกัดเทศบาล  ณ  ปัจจุบันยังขาด
โต๊ะเด็กนักเรียน  ที่ใช้ในการเรียนการสอน  ส่วนที่มีอยู่บางตัวก็อาจช ารุด
เสียหาย  ท าให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนเกิดปัญหานาส่วนนี้  
กระผมจึงขออนุญาตสภาฯ  เพื่อให้มีมติในการพิจารณารายการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  ครับส าหรับรายละเอียดที่จะต้องด าเนินการตั้งรายการใหม่ในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560  ท่านนายกก็ได้ชี้แจงถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ  กระผมขอความเห็นสภาฯ ครับ 
รายละเอียดข้อมูลต่างๆ  ท่านสมาชิกก็ทราบกันแล้ว  ใครมีขอเสนอเพ่ิมเติม
ครับ   
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ประธานสภาฯ  ครับส าหรับรายการที่  จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าเด็ก  ขนาด 60 X 120 X 50 
เซนติเมตร จ านวน  16 ตัว  ราคาตัวละ 1,900 บาท  จ านวนเงินทั้งสิ้น  
30,400 บาท   

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกอภิปรายครับ 
สมาชิกสภาฯ  ครับกระผม  นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1    

กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ด าเนินการจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าเด็ก  ขนาด 60 X 120 
X 50 เซนติเมตร จ านวน  16 ตัว  ราคาตัวละ 1,900 บาท  จ านวนเงินทั้งสิ้น  
30,400 บาท   เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบลบาลอ  ปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนยังขาดโต๊ะส าหรับนักเรียน 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติด้วย 
ครับ 

มติทีป่ระชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยเสียงเอกฉันท์  
ประธานสภาฯ  ครับส าหรับรายการที่ 2  จัดซื้อเก้าอ้ีโฟเมก้าเด็ก  ขนาด 60 X 120 X 30  

เซนติเมตร จ านวน  28  ตัว  ราคาตัวละ 1,400 บาท  จ านวนเงินทั้งสิ้น  
39,200 บาท   

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกอภิปรายครับ 
สมาชิกสภาฯ  ครับกระผม  นายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1    

กระผมเห็นด้วย  ในเมื่อเราจะมีการ- จัดซื้อเก้าอ้ีโฟเมก้าเด็ก  ขนาด 60 X 
120 X 30 เซนติเมตร จ านวน  28  ตัว  ราคาตัวละ 1,400 บาท  จ านวน
เงินทั้งสิ้น  39,200 บาท  เพราะปัจจุบันเก้าอ้ีเด็กนักเรียนบางส่วนก็ช ารุดไป
แล้ว  และบางส่วนก็ไม่มีเก้าอ้ีที่จะใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็ก และ
ใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ  ก็ท าให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติด้วย 
ครับ 

มติทีป่ระชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยเสียงเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

- ไม่มี  - 
  

ปิดประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

                                                        ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 

                           ลงชื่อ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี       เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2560 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะ  ตอริ  ตีลี)            
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