
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3 ประจ าปี  ๒๕๕7 
ครั้งที ่ ๑/๒๕๕7 

วันที ่  25  มิถุนายน   ๒๕๕7 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

******************************** 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ -  สกุล   ต าแหน่ง 
  ๑.  นายอับดุลซูกูร  ซายากะ   ประธานสภาฯ 
  ๒.  นายสะอารี    ยะมาเร็ง  รองประธานสภาฯ 

3.  นายรอเซะ    ยะโตะ   เลขานุการสภาฯ  
  4.  นายสมาน  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 

5.  นายมะการีม        โตะเฮง   สมาชิกสภาฯ  เขต 1   
6.  นายอาหะมะ   ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาฯ  เขต 2 

  7.  นางจันทนา   จูเก่ง   สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
  8. นายอาหะมะ   ดอละ   สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
  9. น.ส.รอกีเย๊าะ  ดอละ   สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ -  สกุล   ต าแหน่ง 
   1.  นายตายูดิง  กายุ   สมาชิกสภาฯ  เขต 1   

2.  นายมะสอพี   ละมุยะ   สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
3.  นายมะตอริ    ตีลี   สมาชิกสภาฯ  เขต 1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชื่อ -  สกุล   ต าแหน่ง 

  ๑.  นายอับดุลรอเซะ      เดะแอ   นายกเทศมนตรีฯ  
๒.  นายมะนาเส     สะยาดะ   รองนายกฯ 
๓.  นายอาซือมี  อิตูวา   รองนายกฯ 
4.  นายหาเร๊ะ  ยูเปาะนะ  ที่ปรึกษานายกฯ 
5.  นายอัสมาน  ดามะยะ   เลขานุการนายกฯ 
6.  นายนุอ์มาน  แวกาจิ   ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
7.  นายมัสลัน  แวสีลา    หัวหน้ากองช่าง 
8.  นางสาวพานะ  เต๊ะ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

   
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ   
สมัยสามัญ  สมัยที่  3 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕7   
วันที่   25  มิถุนายน   ๒๕๕7 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา 
  ****************************** 

 
เปิดประชุม  เวลา  ๑0.0๐  น 
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ    - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3/2557   
    ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   เรื่องท่ี  1  พิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ าสายบุรี  รายห้างหุ้นส่วน 

จ ากัด  เอ็ม ที ศรีสกุล 
เรื่องท่ี 2   พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2558 - 2560) 

    จากการที่ได้รับหนังสือจากส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา  สาขารามัน  เรื่องการ 
ขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ าสายบุรี  รายห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ็ม ที ศรีสกุล  
ด้วยห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ็ม ที ศรีสกุล    เลขท่ี 281  หมู่ที่ 3 ต าบลบาลอ  ได้
ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ าสายบุรี ค าขอเมื่อวันที่ 23 เมษายน  
2557  หมู่ที่ 3 ต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ซึ่งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0618/ว 1259 ลงวันที่  19 มีนาคม  2539  
การพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตให้ดูดทรายให้ได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ อภิปรายและ
ให้ความเห็น 

สมาชิกสภาฯ  เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายอาหามะ  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลบาลอ  เขต 2 จากการที่ หจก. เอ็ม ที ศรีสกุล  ได้ด าเนินการดูด
ทรายมานานหลายปีนั้น  มีทั้งผลดี และผลเสียที่เกิดขึ้น  ผลดีก็คือเรามี
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ก็เป็นสิ่งที่ดี  และผลเสียคือ รถยนต์ที่ใช้ในการบรรทุก
ทราย  ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น 

สมาชิกสภาฯ  เรียนท่านประธานที่เคารพ  ดิฉันนางสาวจันทนา  จูเก่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลบาลอ  เขต 2  ในส่วนของดิฉัน  อยากให้แก้ในเรื่องการบรรทุกทราย   
โดยให้บรรทุกตามกฎหมายก าหนด  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อถนนหนทาง 
 
 

/สมาขิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ   เรียนทา่นประธานที่เคารพ  กระผมนายอาหะมะ  ดอละ  สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลบาลอ เขต 1  กระผมอยากให้มีการตรวจสอบพื้นท่ีที่ใช้ใน 
การดูดทราย  กลัวว่าจะเป็นอันตราย  โดยให้ท าเครื่องหมายหรือก าหนด
ขอบเขตเตือนภัย หรือเขตอันตรายเพ่ือเป็นการป้องกันอันตราย 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลบาลอ เขต 1   
กระผมคิดว่า สืบเนื่องจากที่ผ่านมาแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ ค่อยมีปัญหา  
ไม่ได้มีการเซาะตลิ่งกันมากนัก  สิ่งที่เป็นปัญหา คือ ทรายที่หล่นจากการ
บรรทุกออกมา จึงอยากให้ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ็ม ที ศรีสกุล  ช่วยก าจัดสิ่ง
นี้ให้หมดไป  ส าหรับกระผมคิดว่าเห็นสมควรให้ดูดทรายต่อไป  

สมาชิกสภาฯ  กระผม  นายอาหะมะ  ดอละ  กระผมขอเสนอให้ หจก เอ็ม ที ศรีสกุล  ใช้ 
อุปกรณ์ดูดทรายโดยไม่ให้อยู่กับที่ ให้เคลื่อนที่ไปมา  เพราะกลัวอาจจะท าให้
เกิดการลึกของสถานที่ที่ดูดทราย  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายตามมา 

สมาชิกสภาฯ  กระผม  นายสะอารี  ยะมาเร็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ เขต 2 ควร 
แจ้งหนังสือให้กับผู้ประกอบการ  เรื่อง การก ากับการบรรทุก  การขนส่ง 
เพราะส่วนใหญ่  จะเป็นรถบรรทุก  6 ล้อ  หรือรถกระบะ  ที่จะมีปัญหาในการ
ขนส่ง  และความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดูดทราย  การดูดทราย ไม่ควรที่
จะดูดให้อยู่กับที่  ควรที่จะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปมา  เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดข้ึน และก าหนดเขตอันตราย หรือท าสัญลักษณ์  

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ  จากการที่สมาชิกสภาฯ  ได้ให้ความคิดเห็นนั้น  เรื่องการส่งหนังสือแจ้ง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขนส่งทราย  ผมขอให้เลขานุการสภาฯ  ด าเนินการ 
จัดส่งหนังสือให้  หจก เอ็ม ที ศรีสกุลต่อไป  และผมสรุปว่าการดูดทรายของ 
หจก.เอ็ม.ที.ศรีสกุล  ไม่มีผลกระทบต่อความเดือดร้อนของราษฎร  และเกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้  หจก. เอ็ม ที ศรีสกุล  ด าเนินการดูดทรายตามที่ได้
เสนอ 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบอนุญาตให้  หจก. เอ็ม ที ศรีสกุล  ดูดทรายในแม่น้ าสายบุรีด้วยเสียง 
เป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 2   พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2558 -2560) 
กระผมขอเชิญนายก เทศบาลต าบลบาลอ  แจ้งให้ทราบ เรื่องแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2558 – 2560)      

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายอับดุลรอเซะ   
เดะแอ  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบาลอ  ขอชี้แจงร่างแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2558 – 2560) ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้   

    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต   
    มี  ๕ แนวทางการพัฒนาด้วยกัน 
     ๑.๑  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ   
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

 
/1.2  แนวทาง... 
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     ๑.๒  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
     ๑.๓  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาในระบบ,นอกระบบ 
    และการศึกษาตามอัธยาศัย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
     ๑.๔  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการสาธารณสุข 
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
     ๑.๕  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน น่าอยู่  มี  4 แนวทางการพัฒนา 
     ๒.๑  แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม   
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
     ๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสาธารณูปโภคและ 
    สาธารณูปการ  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
     ๒.๓  แนวทางการพัฒนาด้านการวางผังเมืองควบคุมอาคาร 
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
     ๒.4  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม 
    มี  4  แนวทางการพัฒนา 
     3.๑  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและ 
    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
    แนบท้าย) 

3.2  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

     3.3  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและ 
    การประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
     3.4  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม 

และขนบธรรมเนียมประเพณี  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
มี  ๒  แนวทางการพัฒนา 

     4.๑  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และความสงบเรียบร้อย  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

     ๕.๒  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
ผมก็ขอแจ้งเท่านี้ก่อนครับ 

ประธานสภาฯ  เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา  กระผมขอเชิญท่านสมาชิกร่วมอภิปรายเรื่อง 
ดังกล่าว ขอเชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ  เรียนท่านประธานที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
นายมะการีม  โตะเฮง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 2 จากการที่
กระผมได้ศึกษาดูร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) นั้น  กระผม
เห็นด้วยกับร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)เพราะครอบคลุมไป
ทุกด้าน  ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายสมาน  ยูเปาะนะ  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบาลอ เขต 1  กระผมก็เห็นด้วยกับร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – 
๒๕60)  หากเราน าโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีมาด าเนินการจริง  ผมคิด
ว่าประชาชนไดร้ับประโยชน์อย่างแน่นอน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอภิปรายอีกไหม  ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้ความ 
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)ของเทศบาลต าบล
บาลอ  อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)  ของเทศบาลต าบล
บาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
      

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี   – 

 

ประธานสภาฯ  สุดท้ายนี้  กระผมขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และ 
ถ้าไม่มีเรื่องใดแล้ว  ข้าพเจ้าในฐานะประธานสภาฯ  ก็ขอปิดการประชุม 
ขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา  ๑2.00 น. 
 
 

 
   ลงชื่อ................................................ผู้บันทึกการประชุม 

(นายรอเซะ  ยะโตะ) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบาลอ 

 
 
 

   ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจรายงานประชุม 
(นายอับดุลซูกูร  ซายากะ) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 

 
 


