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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2563 

ครั้งที ่1/2563 
วันที่  28 มกราคม   2563 

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 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2563 

ครั้งที ่1/2563 
วันที่  28 มกราคม  2563 

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 4  ลงวันที่ 28  

พฤศจิกายน  2562 มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 1  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องการบริหาร

จัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.2563  
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ      

ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้บริหารให้ชี้แจงรายละเอียดมายังสภาเทศบาลต าบลบาลอ
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ   เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.
2563  เพ่ือน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมของสภาฯ 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 กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  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 ให้ประชุมพิจารณารวดเดียว ทั้งสามวาระในวันเดียว 
ด้วยเสียงเอกฉันท์  10  เสียง 

ประธานสภาฯ  ครับ  เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม  เชิญครับ 
 
 

/เลขานุการฯ 
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เลขานุการฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   

กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  เลขานุการฯ  ตามญัตติที่ประชุมสภาเรื่องการ
บริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.2563   ปัจจุบันเทศบาลต าบล
บาลอยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้   
ประกอบกับภายในเขตท้องที่เทศบาลต าบลบาลอ  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบาลอ 
ยังไม่มีปัญหาในเรื่องแต่มีความจ าเป็นต้องด าเนิน  เพ่ือด าเนินกิจการเพ่ือการ
บริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  เพราะเทศบัญญัตินี้มีผลต่อประชาชน 
สมควรที่จะก าหนด เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  ที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 
63 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบาลอและผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา   จึงขอตรา
เทศบัญญัติไว้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ครับ  ตามที่เลขานุการฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ เรื่องการบริหาร
จดัการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.2563   นั้นสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญ
ครับ 

ที่ประชุม เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  
จากที่กระผมได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติ  ผมเห็นว่าร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนั้นมี
ความเหมาะสม  ในการที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  กระผมเห็นด้วยที่จะ
รับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ  ฉบับนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
ที่ประชุม เรียนประธานฯ กระผม  นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  กระผม

ก็เห็นด้วยที่จะด าเนินการตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องการบริหาร
จัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.2563  ตามท่ีผมได้ศึกษาในร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวมา  กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะก าหนดมาตรการในการควบคุมเรื่อง
การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.2563 ในเขตเทศบาลต าบล
บาลอ  เพ่ือด าเนินกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  กระผมเห็นด้วยที่จะรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติฯ 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  เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.2563  และให้สภาพิจารณาต่อไป  ดังนั้นจึงขอมติ 

 
 

/พิจารณาฯ 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ในวาระท่ี 2  ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  เพ่ือ
เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 3  ต่อไป 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเสียงเอกฉันท์  10 เสียง 
ประธานสภาฯ  วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเรื่องการบริหารจัดการ

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.2563  วันนี้ถือว่าเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งของการ
ประชุม 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ   พ.ศ.  ๒๕63  ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาสภาฯ    
ก็ได้รับหลักการในวาระ ที่  ๑  ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และข้ันตอน
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่  ๓  ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ซึ่งใน
วาระท่ี  ๓  ไม่มีการอภิปราย  โดยให้ที่ประชุมสภาฯ  ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
เทศบัญญัติหรือไม่   

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องการบริหาร
จัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.2563    เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติของ
เทศบาลต าบลบาลอ  ประจ าปี  ๒๕63  ขอความเห็นด้วยครับ 

ที่ประชุม    มติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
บาลอ  เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.2563     
ด้วยเสียงเอกฉันท์  ๑0 เสียง 

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ กระผม 
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ  ครับด้วยเทศบาลต าบลบาลอได้มีการประชุมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี 2563 พร้อมด้วยสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ในคราวสมัย 
ประชุมสภาฯ สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม   2562   

   ส าหรับวันนี้เราจะเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสมัย 
ต่อไปประจ าปี 2563  และก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 1 ประชุมประจ าปี  
2564 เลยครับ 

ประธานสภาฯ  ครับเราได้รับฟังค าชี้แจงจากเลขานุการสภาฯ แล้วต่อไปก็เชิญสมาชิกครับ 
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1   

กระผม ขอเสนอระยะเวลา  การประชุมสมัยสามัญ ของสภาฯ ดังต่อไปนี้ 
สมัยที่ 2 กระผมขอให้ระยะเวลาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม  
สมัยที่ 3 กระผมขอให้อยู่ในช่วงของเดือน สิงหาคม 
สมัยที่ 4 กระผมขอให้อยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ครับ 
สมัยที่ 1 ของปี 2564 ให้อยู่ในช่วง เดือนมกราคม 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1   
กระผม ขอเสนอดังนี้ 

สมัยที่ 2 วันที่  1 – 30  มีนาคม 2563 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563 
สมัยที่ 4 วันที่ 1  -  30  พฤศจิกายน 2563  
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 30 มกราคม 2564 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1  
   กระผมเห็นด้วยครับ  เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 

  

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติ 
มติทีป่ระชุม  มตเิห็นชอบ เป็นเสียงเอกฉันท์  10 เสียง  
ประธานสภาฯ  ครับส าหรับการก าหนดสมัยประชุมก็เป็นไปดังต่อไปนี้ 
    สมัยที่ 1 วันที่  1 – 30 มกราคม 2563 

สมัยที่ 2 วันที่  1 – 30  เมษายน 2563 
สมัยที่ 3 วันที่  1 – 30 สิงหาคม 2563 
สมัยที่ 4 วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2563  
สมัยที่ 1 วันที่  1 – 30 มกราคม 2564  

 
ประธานสภา ครับส าหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผม

ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความส าเร็จและความโชคดีครับ กระผมขอปิดการ
ประชุมเพียงเท่านี้ครับ  กระผมขอนัดประชุมสภาต่อ ในวันที่  29 มกราคม 
2563 เวลา 10.00 น. ในการประชุมการตั้งจ่ายรายการใหม่  ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลบาลอ ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

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  มกราคม  พ.ศ.2563 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


