
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 
ประจ ำปี  2562 

เทศบำลต ำบลบำลอ 

วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 

รำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

ส ำนักปลัดเทศบำล เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบำลอ โทร 073-299523 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยท่ี  4 ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่4/2562 
วันที ่28 พฤศจิกายน  2562 

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 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยท่ี  4 ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่4/2562 
วันที ่28 พฤศจิกายน  2562 

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  4  ครั้งที่ 3  ลงวันที่  22  

พฤศจิกายน  ๒๕62  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  พิจารณาการเช่าที่ดินของเทศบาลต าบล ประธานสภาฯ ครับขอ

เชิญผู้บริหารเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ครับขอเชิญผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว  เชิญครับ 
ผู้บริหาร เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

กระผมนายอับดุลรอเซะ  เดะแอ นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  ปัจจุบันเทศบาล
บาลอมีที่ดินที่เป็นที่ทิ้งขยะเดิมอยู่  และปัจจุบันที่ดินนั้นถูกทิ้งร้างอันเนื่องจากได้
ด าเนินการกลบบ่อขยะ   และมีประชาชนหลายรายที่เข้ามาสอบถามเพ่ือจะท า
การเช่าที่ดังกล่าวและใช้ประกอบกิจกรรมที่หลากหลาย  ฉะนั้นกระผมเห็นว่ามัน
เป็นการดีหากมีประชาชนเข้ามาเช่าที่ดังกล่าว  อันก่อให้เกิดรายได้แก่เทศบาล
ต าบลบาลอ  ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลบาลอ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543   

ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญสมาชิกอภิปราย เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอเขต 1 กระผม
เห็นสมควรที่จะเปิดให้ประชาชนเช่าที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
บาลอดังกล่าว   เพราะจะเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ให้กับเทศบาลต าบลบาลอ 
ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวถูกท้ิงร้าง  แต่กระผมเห็นว่าการที่จะเปิดท าการเช่าควรจะ
ก าหนดระยะเวลาการให้เช่าตามรูปแบบกิจกรรมที่จะประกอบ  ไม่ควรจะนาน
เกินไป  เพราะบางที่กิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียกลับมายังเทศบาล
ต าบลบาลอ  

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอเขต 1 กระผม 
เห็นด้วยกับนายรอเซะ  ยะโตะ  แต่กระผมเห็นสมควรมิให้เช่าเพ่ือท าการเกษตร
แบบยั่งยืน  อาทิเช่น  ปลูกต้นทุเรียน  เป็นต้น เพราะต้องให้เวลานานกว่า
ผลผลิตจะออกมา    เผื่อวันใดวันหนึ่งทางเทศบาลมีโครงการหรือจ าเป็นต้อง



ด าเนินกิจกรรมและใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว  อาจก่อให้เกิดความล าบากใน
ภายหลัง 

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  และนายมะตอริ  ตีลี  ที่จะเปิดให้ประชาชนเช่าที่ดิน
ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ  แต่เราควรจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่จะเช่า  
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ราคาที่จะให้เช่า  ส าหรับการเปิดให้เช่ากระผมเห็นว่าเรา
ควรที่จะท าการประมูลว่าใครต้องการเช่าในราคาที่สูงกว่า  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง
ผ่านการพิจารณาอีกที    

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
กระผมนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ  กระผมเห็นด้วยกับทุกความคิดเห็นที่ท่าน
สมาชิกทุกท่านได้เสนอ  และเห็นด้วยที่จะเปิดให้เช่าที่ดินดังกล่าว 

 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติครับ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย ที่จะด าเนินการให้เช่าที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล 

ต าบลบาลอ   เป็นเสียงเอกฉันท์  9 เสียง 
 
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  28  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


