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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่6/2562 
วันที่  30 สิงหาคม   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 
  7.  นางสาวดียานา ประจงไสย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  2562 

ครั้งที ่6/2562 
วันที่  30 สิงหาคม   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 3  ครั้งที่ 5  ลงวันที่  29  

สิงหาคม  ๒๕62  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562  
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ      

ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้บริหารให้ชี้แจงรายละเอียดมายังสภาเทศบาลต าบลบาลอ
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ   เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562  
เพ่ือน าเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมของสภาฯ ขอเรียนเชิญเลขานุการฯ  เชิญครับ 

นายกฯ ผมขอเสนอให้ทางสภาฯจะพิจารณารวดเดียว  3  วาระด้วยกัน  คือ วาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ  วาระท่ี 2  ขั้น  แปรญัตติ  วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ   

ที่ประชุม  ครับ กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมเห็นว่าเราน่าจะ 
ท าการประชุมเทศบัญญัติ  ด้วยการพิจารณารวดเดียว  ทั้งสามวาระในวันเดียว
เพราะ  จะท าให้เกิดความรวดเร็วการในการด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติ
ดังกล่าว 

ที่ประชุม  ครับ กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  กระผมเห็นด้วยกับ 
นายรอเซะ  ยะโตะ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ครับ 

ที่ประชุม  ครับ กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  กระผมเห็นด้วยกับ 
นายรอเซะ  ยะโตะ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับมีใครจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม   
ครับ  เชิญครับ 

ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์  10  เสียง 
ประธานสภาฯ  ครับ  เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม  เชิญครับ 
เลขานุการฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   

กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  เลขานุการฯ  เนื่องจากได้รับแจ้งจากเทศบาล
ต าบลบาลอให้มีการประชุมเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562   
ปัจจุบันเทศบาลต าบลบาลอยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้   

/ประกอบฯ 
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ประกอบกับภายในเขตท้องที่เทศบาลต าบลบาลอ  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบาลอ 
ยังไม่มีปัญหาในเรื่องแต่มีความจ าเป็นต้องด าเนิน  เพ่ือด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน  และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  สมควรก าหนดประเภท
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ่น  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  อัตราค่าธรรมการออกใช้อนุญาติให้ด าเนินกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ครับ  ตามที่เลขานุการฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562   นั้นสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ 

ที่ประชุม เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาฯ  
เขต 1  จากท่ีกระผมได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติ  ผมเห็นว่าร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
นั้นมีความเหมาะสมและคลอบคุมแล้ว  ในการที่จะด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  กระผมเห็นด้วยที่จะรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ  ฉบับนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
ที่ประชุม เรียนประธานฯ กระผม  นายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  กระผมก็เห็น

ด้วยที่จะด าเนินการตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562   ตามที่ผมได้ศึกษาในร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
มา  กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะก าหนดมาตรการในการควบคุมเรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562 ในเขตเทศบาลต าบลบาลอ  เพ่ือด าเนิน
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน  และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  กระผมเห็น
ด้วยที่จะรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มี  ขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม    รับหลักการด้วยเสียงเอกฉันท์  10  เสียง 
ประธานสภาฯ  วาระท่ี 2  การแปรญัตติ  กระผมประธานสภาฯ  ในฐานะประธาน

กรรมการการแปรญัตติ และสมาชิกสภาทุกคนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
เชิญคณะกรรมการทุกคนแปรญัตติ  เชิญครับ 

ประธานสภาฯ ครับจากการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติปรากฏว่าไม่มีสมาชิกเสนอ
ค าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอร่างเทศบัญญัติร่างเดิมและ
ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  พ.ศ.2562  และให้สภาพิจารณาต่อไป  ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลฯ  ในวาระที่ 2  ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  เพ่ือเข้าสู่การ
พิจารณาในวาระที่ 3  ต่อไป 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเสียงเอกฉันท์  10 เสียง 
ประธานสภาฯ  วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562  วันนี้ถือว่าเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งของการประชุม 
/พิจารณาฯ 
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พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ   พ.ศ.  ๒๕62  ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาสภาฯ    
ก็ได้รับหลักการในวาระ ที่  ๑  ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และข้ันตอน
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่  ๓  ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ซึ่งใน
วาระท่ี  ๓  ไม่มีการอภิปราย  โดยให้ที่ประชุมสภาฯ  ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
เทศบัญญัติหรือไม่  ซึ่งต่อไปนี้สมควรแก่เวลาแล้ว 

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562    เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติของเทศบาล
ต าบลบาลอ  ประจ าปี  ๒๕62  ขอความเห็นด้วยครับ 

ที่ประชุม    มติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
บาลอ  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562     
ด้วยเสียงเอกฉันท์  ๑0 เสียง 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 2  จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ในการด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ งบประมาณ 2,400,000 บาท 

ประธานสภาฯ ครับขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การรับเงิน  การเบิกเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 
4 ) พ.ศ.2561 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละ
สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงิน  ส ารองเงินสะสมได้กรณีดังต่อไปนี้ 

1. กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม      
ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นของ   
สภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

2. ในกรณีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเงินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมี
ความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89(1) โดย
ได้รับอนุมัติจากสภา 

ประธานสภาฯ ครับขอเชิญเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว  เชิญครับ 
จพง. สาธารณะสุขฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ดิฉัน

นางสาวดียานา  ประจงไสย ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้วยเทศบาล
บาลอ มีรถเก็บขนขยะ 2 คัน ได้แก่แบบอัดท้าย และเปิดข้างเทท้าย โดยแบบ
เปิดข้างเทท้ายจะเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่หรือเก็บขนขยะ  ในกรณีที่มีการจัดงาน
โดยจะใช้บริการเป็นครั้งคราว เพราะด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานท าให้รถเกิด
การช ารุดหรือเสียบ่อย ส่วนรถแบบอัดท้าย จะเก็บขนขยะจากครัวเรือนใน
ต าบลบาลอทุกวัน ท าให้ในแต่ละวันรถแบบอัดท้ายที่ทางเทศบาลต าบลบาลอ 

 
/มีเป็นหกล้อฯ.. 
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มีเป็นหกล้อเล็กจึงไม่เพียงพอต่อการเก็บขนในบางวันและข้อจ ากัดในเรื่องของ
เวลาเก็บขน เพ่ือให้ทันน าส่งบ่อขยะเทศบาลนครยะลา จ าเป็นต้องมีรถเพ่ิมอีก 
1 คัน เพื่อให้เพียงพอและน าส่งขยะทันตามเวลาก าหนด 

ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญสมาชิกอภิปราย เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอเขต 1 กระผม 
เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินการจัดซื้อรถขยะด้วยเงินทุนส ารองเงินสะสมใน
ส่วนของร้อยละ 15 ของงบประมาณประจ าปี ของอปท. เพราะปัจจุบัน
เทศบาลต าบลบาลอมีปัญหาด้านเก็บขยะ  บางครั้งเก็บไม่ทัน  เพราะการเก็บ
จะแยกเจ้าหน้าที่เป็นพวก  ซึ่งต าบลบาลอเองเป็นต าบลที่มีเนื้อท่ีค่อนข้างใหญ่  
มีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ท าให้การเก็บในแต่ละวันไม่ทันเสร็จ  และบางครั้งไม่ทัน
ไปทิ้งขยะบ้าง  ท าให้ขยะต้องค้างอยู่ในรถแบบค้างคืน  ส่งกลิ่นเหม็น และมีน้ า
เสียออกมา  เหตุนี้กระผมจึงเห็นมีความจ าเป็นต้องที่จะด าเนินการจัดซื้อรถขยะ 
ด้วยเงินทุนส ารองเงินสะสมของงบประมาณประจ าปี ของ อปท.  
 

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
กระผมนายมะตอริ  ตีลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอเขต 1 กระผม
เห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะด าเนินการจัดซื้อรถขยะด้วยเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ของงบประมาณประจ าปี ของ อปท. เพราะปัจจุบันได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
จ านวนไม่น้อย  เกี่ยวกับการเก็บขยะ  

 

ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอมติครับ 
ที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นด้วย ที่จะด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 

6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ งบประมาณ 2,400,000 บาท ด้วยเงินทุน
ส ารองเงนิสะสมของงบประมาณประจ าปีของ อปท.  เป็นเสียงเอกฉันท์  10 
เสียง 

ประธานสภา ครับส าหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผม
ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความส าเร็จและความโชคดีครับ กระผมขอปิดการ
ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี  - 

 
 
 
 
 

 
/ปิดประชุมฯ 
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ปิดประชุม   เวลา  15.00  น. 
 

                                                        ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 

                           ลงชื่อ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
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