
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 
ประจ ำปี  2562 

วันที่ 18 มกรำคม 2562 

รำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

ส ำนักปลัดเทศบำล เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบำลอ โทร 073-299523 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลฯ 

เทศบำลต ำบลบำลอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่ 3/2562 
วันที่  18  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  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 
5.  นายอัสมาน    ดามะยะ   เลขานุการนายกฯ 

   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
   
 
 
    
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 

ครั้งที่ 3/2562 
วันที่  18  มกราคม   2562 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
**************************** 

 

เปิดประชุม  เวลา  10.00  น  องค์ประชุมครบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   
 

ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
    - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2/2562 ลงวันที่  

10 มกราคม 2562 
    มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 10  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 1 ตามที่สภาฯ  ได้มีมิตรับหลักการร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบาลอ 

เรื่องตลาด พ.ศ.  2562  ในวาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ นั้น  ในวันนี้เราจะประชุม
ในส่วนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบาลอ เรื่องตลาด พ.ศ.  2562 
ในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ   จากการประชุมคราวที่แล้วได้ก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติในวันที่  11 – 16
มกราคม 2562 เวลา 08.30  -  16.30 น.  แต่ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกเสนอค า
แปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอร่างเทศบัญญัติร่างเดิม  ไม่มีการ
แก้ไขให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอครับ   

ประธานสภาฯ    ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม    เรียนประธานสภาฯ   กระผมนายมะการีม  โตะเฮง  ประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  ผมขอชี้แจงว่าตามที่สภาก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติและไม่มี 
สมาชิกเสนอค าแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ เรื่องตลาด พ.ศ.  2562  นั้น   
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไขร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบาลอ เรื่อง
ตลาด พ.ศ.  2562  จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ร่างเดิมให้สภาพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ    จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อไม่มีผู้อื่นแปรญัตติ  และ 
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบาลอ เรื่อง
ตลาด พ.ศ.  2562  ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมสภา 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ เรื่องตลาด  พ.ศ. 2562  
เป็นเอกฉันท์  10 เสียง 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 2  ขออนุญาตใช้อาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานมูลนิธิบาลอ 
สืบเนื่องจากคณะผู้จัดตั้งมูลนิธิบาลอ ได้ขออนุญาตใช้อาคารส านักงานของเทศบาล
ต าบลบาลอ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพ่ือส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความมุ่งมั่น  มี

ความประพฤติดี ที่ด้อยโอกาส 
3. เพื่อให้ความช่วยเหลือ  สงเคราะห์  และเยียวยา  สร้างเสริมความรู้  

ความเข้าใจ  สนับสนุน และร่วมผลักดันพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส  เด็ก
ก าพร้า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. เพื่อด าเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

5. ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้อง  กับการเมืองแต่ประการใด 
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกอภิปราย เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาเขต 1 กระผมเห็นด้วยที่จะด าเนินการจัดตั้ง 

มูลนิธิบาลอโดยใช้อาคารของเทศบาลต าบลบาลอ  เป็นที่ตั้งส านักงานของมูลนิธิ 
สมาชิกสภาฯ  ครับ  กระผมนายมะตอริ  ตีลี สมาชิกสภาเขต 1 กระผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ 

นายตายูดิง  กายุ ครับ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบที่จะด าเนินการจัดตั้งมูลนิธิบาลอโดยใช้อาคารส านักงานของ 

เทศบาลต าบลบาลอ  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    - ไม่มี - 

 

เลขาสภาฯ ผมขอนัดประชุมต่อ ในการพิจารณาร่างตั้งจ่ายรายการใหม่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 และเรื่องอ่ืนๆ  ในวันที่  22 มกราคม  
2562 เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา  ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ปิดประชุมฯ 
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ปิดประชุม    เวลา  12.30 น. 
 

 
  ลงชื่อ                                ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 

           ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  23 เดือน  มกราคม  พ.ศ.2562 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะตอริ  ตีลี)            

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


