
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลบาลอ 

รายงานการประชุมสภาฯ 

ส านักปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ โทร 073-299523 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 

วันที่ 10 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่  2/2562 
วันที่  10  มกราคม   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  สมาขิกสภาฯ 
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  
 

 
    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   เลขานายกฯ    
   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   รองปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
  7.  นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  8. นายมัสลัน    แวสีลา   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  9. นางสาวพานะ  เต๊ะ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
   
 
   
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่  2/2562 
วันที่  10  มกราคม   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 1  ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 9 

มกราคม 2562  มตเิห็นด้วยเป็นเสียงเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 1  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ กระผม 
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ  ครับด้วยเทศบาลต าบลบาลอได้มีการประชุมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี 2561 พร้อมด้วยสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ในคราวสมัย 
ประชุมสภาฯ สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม   2561   

   ส าหรับวันนี้เราจะเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสมัย 
ต่อไปประจ าปี 2562  และก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 1 ประชุมประจ าปี  
2563 เลยครับ 

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

กระผม ขอเสนอระยะเวลา  การประชุมสมัยสามัญ ของสภาฯ ดังต่อไปนี้ 
สมัยที่ 2 กระผมขอให้ระยะเวลาอยู่ในช่วงเดือนเมษายน  
สมัยที่ 3 กระผมขอให้อยู่ในช่วงของเดือน สิงหาคม 
สมัยที่ 4 กระผมขอให้อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม ครับ 
สมัยที่ 1 ของปี 2563 ให้อยู่ในช่วง เดือนมกราคม 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 1   
กระผม ขอเสนอดังนี้ 

สมัยที่ 2 วันที่  1 – 30  เมษายน 2561 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561 
สมัยที่ 4 วันที่ 1  -  30  พฤศจิกายน 2561  
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 30 มกราคม 2563 
 
 
 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นายจันทนา  จูเก่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 2  
   ดิฉันเห็นด้วยครับ  เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 

  

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติ 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาฯ  ครับส าหรับการก าหนดสมัยประชุมก็เป็นไปดังต่อไปนี้ 
    สมัยที่ 1 วันที่  1 – 30 มกราคม 2562 

สมัยที่ 2 วันที่  1 – 30  เมษายน 2562 
สมัยที่ 3 วันที่  1 – 30 สิงหาคม 2562 
สมัยที่ 4 วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2562  
สมัยที่ 1 วันที่  1 – 30 มกราคม 2563  

ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 2  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่อง
ตลาด  พ.ศ.2562  

วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  ซึ่ง
เป็นหัวหน้าผู้บริหารให้ชี้แจงรายละเอียดมายังสภาเทศบาลต าบลบาลอเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติ   เรื่องตลาด  พ.ศ.2562 เพ่ือน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมของ
สภาฯ ขอเรียนเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 

นายกฯ ครับ เทศบัญญัติเรื่องตลาดนี้เราไม่สามารถที่จะพิจารณารวดเดียว 3 วาระได้ 
เพราะเป็นเทศบัญญัติที่ข้องกับการเงินของเทศบาล ดังนั้นเราจ าเป็นต้อง
พิจารณาเป็น  3  วาระด้วยกัน  คือ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  วาระที่ 2  ขั้น  
แปรญัตติ  วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ   

ประธานสภาฯ  ครับต่อไปเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ เชิญครับ 
เลขานุการฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   

กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  เลขานุการฯ  เนื่องจากได้รับแจ้งจากเทศบาล
ต าบลบาลอให้มีการประชุมเรื่องร่างเทศบัญญัติ  ตลาด พ.ศ.2562 ปัจจุบัน
เทศบาลต าบลบาลอยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้  ประกอบ
กับภายในเขตท้องที่เทศบาลต าบลบาลอ  ได้มีปัญหาเรื่องการจัดระเบียบตลาด
การด าเนินงานให้มีความเป็นระเบียบมาตรฐาน จ านวนมาก  ดังนั้น  เพ่ือ
ก าหนดมาตรการควบคุมตลาดในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบาลอ  จึง
ขออาศัยอ านาจตามความในมาตรา  29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535  และมาตรา 50(3)(4) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบาลอ  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2562  เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาล
ต าบลบาลอดังกล่าว (ข้อมูลร่างเทศบัญญัติปรากฏดังเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ครับ  ตามที่เลขานุการฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ ตลาด พ.ศ. 
2562  นั้นสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ 

 
 

/ที่ประชุมฯ 
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ทีป่ระชุม เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  

จากที่กระผมได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติ  ผมเห็นว่าร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนั้นมี
ความเหมาะสมและคลอบคุมแล้ว  ในการที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
กระผมเห็นด้วยที่จะรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ  ฉบับนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
ที่ประชุม เรียนประธานฯ กระผม  นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  กระผม

ก็เห็นด้วยที่จะด าเนินการตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องตลาด  
พ.ศ. 2562  ตามที่ผมได้ศึกษาในร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมา  กระผมเห็นด้วย
อย่างยิ่งที่จะก าหนดมาตรการในการควบคุมตลาดในเขตเทศบาลต าบลบาลอ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนในการบริหารจัดการตลาด
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  กระผมเห็นด้วยที่จะรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติฯ ฉบับนี้ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มี  ขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม    รับหลักการเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์  10  เสียง 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 3  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบเทศบาลต าบลบาลอ  ว่าด้วยการใช้สนาม 

ฟุตบอลพ้ืนหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ  พ.ศ. 2562  ครับขอเชิญ 
เลขานุการชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 

เลขานุการฯ  ครับ  กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  กระผมได้รับแจ้งจากเทศบาลต าบลบาลอ    
ให้สภาเทศบาลฯ  มีการพิจารณาร่างระเบียบเทศบาลต าบลบาลอว่าด้วยการใช้
สนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ  พ.ศ.2562  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา  48  เตรส(4) และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  โดย
ปัจจุบันเทศบาลต าบลบาลอ  มีสนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม จ านวน  1 สนามที่
พ่ึงสร้างเสร็จ  เพ่ือให้การใช้สนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุด  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบาลอสามารถใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  

ประธานสภาฯ  ครับ  มีสมาชิกท่านไหนจะอภิปราย  เชิญครับ 
ที่ประชุม  ครับ กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยที่จะ 

ด าเนินการร่างเพ่ือตราเป็นระเบียบของเทศบาลต าบลบาลอว่าด้วยการใช้สนาม
ฟุตบอลพ้ืนหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ  พ.ศ. 2562  เพราะสนามกีฬา
หญ้าเทียมเป็นสนามกีฬาที่ต้องมีการบ ารุงรักษาอยู่สม่ าเสมอ การที่ประชาชน
จะเข้ามาใช้บริการจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีระเบียบในการใช้งาน เพราะถ้า
การใช้งานสนามไม่มีผู้ควบคุมดูแลและใช้งานไม่มีกฏเกณฑ์  อาจท าให้สนาม
ฟุตบอลที่มีอยู่มีการช ารุดเสียหาย  และอาจท าให้มีการใช้งานได้เพียงแค่
ช่วงเวลาสั้นๆ 

ที่ประชุม  ครับ กระผมนายมะการีม  โตะเฮง สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับ 
 
  

/นายมะตอริ ฯ 
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นายมะตอริ  ตีลี  แต่สมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงส าหรับอัตราค่าบริการ     
กระผมค่าว่าเราควรที่จะตัดค่าธรรมเนียมออกไปเพราะส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาใช้
บริการเป็นคนในต าบลบาลอ  และส่วนมากก็เป็นเด็กเล็กก็จ านวนมากที่เข้ามา
ใช้บริการ  และไม่มีงบประมาณท่ีจะเข้ามาใช้บริการ  ถ้าหากมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจท าให้เด็กขาดโอกาสที่จะเข้ามาใช้บริการ        
สนามฟุตซอลของเทศบาลต าบล 

ทีประชุม  ค่ะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะกับ  
นายมะการีม  โตะเฮง  ที่จะร่างระเบียบเพ่ือก าหนดเป็นระเบียบของเทศบาล
ต าบลบาลอว่าด้วยการใช้สนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ  
พ.ศ. 2562 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

ที่ประชุมฯ  ครับ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ  เขต  1 กระผมเห็นด้วยกับ 
  นางจันทนา  จูเก่ง ที่จะตัดในส่วนของค่าธรรมเนียม  และเห็นสมควรกับร่าง 

ระเบียบเพ่ือก าหนดเป็นระเบียบของเทศบาลต าบลบาลอ 
ประธานสภาฯ  ครับ มีสมาชิกท่านไหนจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการ ระเบียบว่าด้วยการใช้สนามฟุตบอลพื้นหญ้า 

เทียมเทศบาลต าบลบาลอ พ.ศ. 2562 และตัดในส่วนของค่าธรรมเนียมออก 
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 

ประธานสภาฯ  เราจะประชุมครั้งต่อไปในวาระที่ 2 นี้ การแปรญัตติ  กระผมประธานสภาฯ   
ในฐานะประธานกรรมการการแปรญัตติ และสมาชิกสภาทุกคนเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติในวันที่  11 - 16 
มกราคม 2562 เวลา 08.30  -  16.30 น. ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาฯ  
ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้   
และหวังว่าเราจะช่วยกันพัฒนาต าบลของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

เลขานุการสภาฯ  ครับส าหรับวันนี้เราได้ท าการประชุมสภาฯ การรับหลักการ เรื่องเทศบัญญัติ    
ตลาด  พ.ศ. 2562 และระเบียบการใช้สนามฟุตบอลพ้ืนหญ้าเทียมเทศบาล
ต าบลบาลอ  พ.ศ. 2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมขอนัดประชุมต่อใน 
เรื่องการพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ เรื่องตลาด พ.ศ.2562 และ
เรื่องอ่ืนๆ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใน วันอังคารที่  18 มกราคม  2562 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ  ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโดย
พร้อมเพรียงกันด้วยครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบฯ.. 



-  5  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

-  ไม่มี 
 

ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 
 

  
                                 

                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

               

                                                (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ)                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
       เมื่อวันที่ ....11..  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2562 

(ลงชื่อ)        ประธานกรรมการ 
   (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                      กรรมการฯ     

                (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)         กรรมการฯ                       
     (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)         กรรมการฯ                       

                  (นายมะ  ตอร ิ ตีลี)            

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

ผู้รับรองรายงานการประชุม 


