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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2561 

ครั้งที ่1/2561 
วันที่  25  มิถุนายน   2561 

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 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจ าปี  2561 

ครั้งที ่1/2561 
วันที่  25  มิถุนายน   2561 

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 2  ครั้งที่ 2  ลงวันที่  30  

เมษายน  ๒๕61  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องการควบคุม

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561  
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  ซึ่ง

เป็นหัวหน้าผู้บริหารให้ชี้แจงรายละเอียดมายังสภาเทศบาลต าบลบาลอเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติ   เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561  เพ่ือ
น 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  ทั้ง 
สมาชิกและผู้บริหารครับ  เชิญครับ 

ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นด้วย  ด้วยเสียงเอกฉันท์  10  เสียง 
ประธานสภาฯ  ครับ  เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม  เชิญครับ 
 
 
 
 

/เลขานุการฯ 
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เลขานุการฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   
กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  เลขานุการฯ  เนื่องจากได้รับแจ้งจากเทศบาล
ต าบลบาลอให้มีการประชุมเรื่องร่างเทศบัญญัติ  การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบาลอยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมา
บังคับใช้  ประกอบกับภายในเขตท้องที่เทศบาลต าบลบาลอ  ได้มีปัญหาเรื่อง
การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  เพ่ือก าหนด
มาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลบาลอ  จึงขออาศัยอ านาจตามความในมาตรา  29  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และมาตรา 50(3)(4) มาตรา 
60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  
พ.ศ. 2552  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่อง  การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลบาลอ
ดังกล่าว (ข้อมูลร่างเทศบัญญัติปรากฏดังเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ครับ  ตามที่เลขานุการฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  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  เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  ตามท่ีผมได้ศึกษาในร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
มา  กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะก าหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลบาลอ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์  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  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  และให้สภาพิจารณาต่อไป  ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ  ในวาระท่ี 2  ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  เพ่ือเข้าสู่การ
พิจารณาในวาระที่ 3  ต่อไป 

/มติที่ประชุมฯ 
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มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเสียงเอกฉันท์  10 เสียง 
ประธานสภาฯ    วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องการ 

ควบคุมการเลี่ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  วันนี้ถือว่าเป็นวันส าคัญอีกวัน
หนึ่งของการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ   พ.ศ.  ๒๕61  ซึ่งจากการ
ประชุมที่ผ่านมาสภาฯ  ก็ได้รับหลักการในวาระ ที่  ๑  ผ่านการพิจารณาใน
วาระท่ี  ๒  และข้ันตอนต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่  ๓  ของการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติฯ ซึ่งในวาระที่  ๓  ไม่มีการอภิปราย  โดยให้ที่ประชุมสภาฯ  ลง
มติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ซึ่งต่อไปนี้สมควรแก่เวลาแล้ว 

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบาลอ  เรื่องการควบคุม
การเลี่ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561    เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาลต าบลบาลอ  ประจ าปี  ๒๕61  ขอความกรุณายกมือขึ้น
ครบั 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
บาลอ  เรื่องการควบคุมการเลี่ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561     
ด้วยเสียงเอกฉันท์  ๑0 เสียง 

ประธานสภาฯ   วันนี้ที่ประชุมสภาฯ  ได้ผ่านการลงมติเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่องการ
ควบคุมการเลี่ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบาลอ  ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณสภาฯ  เทศบาลต าบลบาลอ  ที่ได้
ลงมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ. 2561  

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบเทศบาลต าบลบาลอ  ว่าด้วยการใช้สนาม 
ฟุตบอลพ้ืนหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ  พ.ศ. 2561  ครับขอเชิญ 
เลขานุการชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 

เลขานุการฯ  ครับ  กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  กระผมได้รับแจ้งจากเทศบาลต าบลบาลอ    
ให้สภาเทศบาลฯ  มีการพิจารณาร่างระเบียบเทศบาลต าบลบาลอว่าด้วยการใช้
สนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ  พ.ศ.2561  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 
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ประธานสภาฯ  ครับ  มีสมาชิกท่านไหนจะอภิปราย  เชิญครับ 
ที่ประชุม  ครับ กระผมนายมะตอริ  ตีลี  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยที่จะ 

ด าเนินการร่างเพ่ือตราเป็นระเบียบของเทศบาลต าบลบาลอว่าด้วยการใช้สนาม
ฟุตบอลพ้ืนหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ  พ.ศ. 2561  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  ตีลี  แต่สมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงส าหรับอัตราค่าบริการ     

ค่าควรที่จะคิดอัตราบริการในราคาที่ลดลง  เพราะผู้ที่จะใช้บริการส่วนใหญ่ก็
เป็นคนในเขตต าบลบาลอ  และชุมชนใกล้เคียง  เพ่ือเป็นการช่วยให้ประชาชน
ในเขตต าบลบาลอ  เราควรที่จะคิดในอัตราที่พอประมาณ  ไม่ควรจะถูกหรือ
แพงเกินไป  แต่นอกเหนือจากอัตราค่าบริการแล้วกระผมเห็นด้วยที่จะ
ด าเนินการร่างระเบียบเพ่ือก าหนดเป็นระเบียบของเทศบาล ต าบลบาลอว่าด้วย
การใช้สนามฟุตบอลพ้ืนหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ  พ.ศ. 2561 

ทีประชุม  ค่ะ  ดิฉันนางจันทนา  จูเก่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะกับ  
นายมะการีม  โตะเฮง  ที่จะร่างระเบียบเพ่ือก าหนดเป็นระเบียบของเทศบาล
ต าบลบาลอว่าด้วยการใช้สนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลต าบลบาลอ  
พ.ศ. 2561 ส าหรับอัตราค่าบริการกระผมคิดว่าสมควรที่จะอยู่ที่  อัตราชั่วโมง
ละ  150 บาท 

ที่ประชุมฯ  ครับ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ  เขต  1 กระผมเห็นด้วยกับ 
  นางจันทนา  จูเก่ง กับอัตราค่าบริการ  และเห็นสมควรกับร่างระเบียบเพ่ือ 

ก าหนดเป็นระเบียบของเทศบาลต าบลบาลอ 
ประธานสภาฯ  ครับ มีสมาชิกท่านไหนจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  10 เสียง 
ประธานสภาฯ  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้   

และหวังว่าเราจะช่วยกันพัฒนาต าบลของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
เลขานุการสภาฯ  ครับส าหรับวันนี้เราได้ท าการประชุมสภาฯ  เรื่องเทศบัญญัติ   การควบคุมการ 

เลี่ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561 และระเบียบการใช้สนามฟุตบอลพื้นหญ้า
เทียมเทศบาลต าบลบาลอ  พ.ศ. 2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมขอนัด
ประชุมเรื่อง  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใน วันที่  28 
มิถุนายน  2561  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ  
ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ 
 
 

/ระเบียบฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี  - 

  

ปิดประชุม   เวลา  12.30  น. 
 

                                                        ลงชื่อ                                 ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 

                           ลงชื่อ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี  22 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2561 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะ  ตอริ  ตีลี)            

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


