
รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ประจ าปี 2560 
ครั้งที่ 1/2560 

 
วันที่  20  พฤศจิกายน  2560 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2560 

ครั้งที่  1/2560 
วันที ่ 20 พฤศจิกายน 2560 

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  
 

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   เลขานายกฯ    
   6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
  7.  นายมัสลัน  แวสีลา   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   
   
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2560 

ครั้งที่ 1/2560 
วันที่  20  พฤศจิกายน  2560 

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

 

เปิดประชุม  เวลา  10.00  น  องค์ประชุมครบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 4  ลงวันที่ 29   

สิงหาคม  2560  มติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 1  ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ าสายบุรี  ราย  ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด  เอ็ม. ที  ศรีสกุล  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงครับ 
เลขานุการฯ ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ็ม. ที ศรีสกุล  โดยนางสาวอาภา  มะทา  หุ้นส่วน

ผู้จัดการแทน  ได้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ าสายบุรี  หมู่ที่ 3 
ต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  โดยให้สภาฯ  ประชุมให้ความ
เห็นชอบให้อนุญาตให้ดูดทราย  มีผลกระทบด้านการปกครอง  เช่น ความ
เดือดร้อนของราษฏร  ความเสียหายทางเศรษฐกิจ  หรือทรัพยากรธรรมชาติ  
สมควรอนุญาตให้ดูดทรายหรือไม่   

ประธานสภาฯ ครับขอความเห็นสมาชิกครับ 
สมาชิกฯ ครับ  กระผมนายสมาน  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  ส าหรับเครื่องมือที่

ใช้ในการดูดทราย  อยากให้มีการเคลื่อนไหวไปมา  เพราะกลัวว่าถ้ามีการดูด
ทรายอยู่กับที่อาจเกิดผลท าให้สถานที่ท่ีดูดทรายลึก  และควรที่จะก าหนด
ขอบเขตโดยใช้สัญลักษณ์  เพ่ือป้องกันการเกิดอันตราย 

สมาชิกฯ คะดิฉันนางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันคิดว่า การดูด
ทรายไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรกับชุมชนหรือพ้ืนที่ต่างๆ  ในบริเวณ
ใกล้เคียง  ดิฉันเห็นด้วยที่จะต่อใบอนุญาตดูดทรายให้กับ  หจก. เอ็ม. ที ศรี
สกุล 

 
 
 
 
 

/สมาชิกฯ... 



-  2  - 
 
สมาชิกฯ ครับ  กระผมนายตายูดิง  กายุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมอยากให้มีการ

แก้ไขในเรื่องการบรรทุกทราย  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อถนนหนทาง และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ  ด้านฝุ่นละอองและเศษดินเศษทรายที่เกิดจากรถบรรทุก
ทรายที่เกลื่อนกลาดบนท้องถนน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเสียงเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

- ไม่มี 
 
ปิดประชุม   เวลา  12.30  น. 
 
                              
                                                  (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 

  
                                             (นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
                                          ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
                                           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี       เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

(ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
      (นายมะการีม  โตะเฮง) 

(ลงชื่อ)                       กรรมการฯ     

                       (นายอาหะมะ  ดอละ)  

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       
         (นางจันทนา  จูเก่ง)   

(ลงชื่อ)              กรรมการฯ                       

                          (นายมะ  ตอริ  ตีลี)            

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


