
รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ  ครั้งแรก 

เมื่อวันที่  5  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2552 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบาลอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

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

ผูมาประชุม 
 1.  นายเอกวัฒน    พวงประโคน ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจาํตําบลบาลอ  แทนนายอําเภอรามัน
 2.  นายอภิชาต ิ แวกาจ ิ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาลอ 
 3.  นายอัสมาน ตะลีตา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  5 
 4.  นายมะสอพี ละมูยะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  5 
 5.  นายรุสด ี เจะเลาะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  7 
 6.  นายอับดุลฮาดี  ตอแลมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  1 
 7.  นายหาเระ ยูเปาะนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  3 
 8.  นายยามารดูิน   แมะกือจ ิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  4 
 9.  นายสะมะแอ ดอละ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  6 
 10.  นายอาหามะ  ดอละ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  1 
 11.  นายสะอารี ยะมาเร็ง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  3 
 12.  นายอับดลุปาตะ  ตอแลมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  7 
 13.  นายรอเซะ ยะโตะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  2 
 14.  นายมะซีรี นะดาระนิง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  6 
 15.  นายมะการีม   โตะเฮง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  2 
 16.  นายมาหามะ  บากา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ หมูที่  4 
 

ผูไมมาประชมุ 
 - ไมมี -  
 

ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายอับดุลรอเซะ  เดะแอ นายกองคการบริหารสวนตําบลบาลอ 
 2.  นางสมจิต ใจดํารงค ทองถ่ินอําเภอรามัน 
 3.  นายศักดิ์ชัย    ราตรี  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบลกอตอตือระ 
 4.  นายอุสมาน มะทา   
 5.  นายอับซูกรู ซายากะ 
 6.  นายมะนาเส สะยาดะ 
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เร่ิมประชุม  เวลา  13.30    น. 
  

กอนระเบียบวาระการประชมุ 
 

ปลัด อบต.บาลอในฐานะ   -  บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาครั้งแรก  เวลา  13.30  น.  ผมขอ 
เลขานุการสภาชั่วคราว  อนุญาตนับองคประชุม  ซ่ึงองคประชุมทั้งหมดมาครบแลว  กระผมขอ 

อานประกาศอาํเภอเรื่อง   เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กายูบอเกาะ  บาลอ  กาลูปง  ทาธง  กาลอ  เนินงาม  บาโงย  เกะรอ  
ยะตะ  วังพญา  บือมัง  อาซอง  ตะโละหะลอ  กอตอตือระ  และจะกวะ  
คร้ังแรก 

  ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ในเขตพื้นที่อําเภอรามัน  จํานวน  
15  แหง  ประกอบดวย  องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ  บาลอ  
กาลูปง  ทาธง  กาลอ  เนินงาม  บาโงย  เกะรอ  ยะตะ  วังพญา  บือมัง  
อาซอง  ตะโละหะลอ  กอตอตือระ  และจะกวะ  เมื่อวันที่  6  กันยายน  
2552  เนื่องจากครบวาระ  และคณะกรรมการการเลือกตัง้ไดประกาศ
ผลการเลือกตั้งครบตามจํานวนแลวในการประชุม  คร้ังที่  106/2552  
เมื่อวันที่ 23  กนัยายน  2552  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสภาตําบล  และ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 5)   
พ.ศ. 2546  มาตรา  53  วรรคสอง  ตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
คร้ังแรกภายในสิบหาวันนับแตวนัประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  และมาตรา  54  กําหนดไววาในกรณยีังไมมี
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  หรือประธานองคการบริหาร
สวนตําบล  ไมเรียกประชุมตามกฎหมาย  ใหนายอําเภอเปนผูเรียก
ประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม 

  ฉะนั้น  เพือ่ใหการดําเนนิการดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่บัญญัติไวและเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงเรียกประชมุสภาองคการ
บริหารสวนตําบลครั้งแรก  ดังนี้ 
1.  องคการบรหิารสวนตําบลอาซอง  กายบูอเกาะ  กาลูปง   
ตะโละหะลอ  เวลา  10.00  น.  และองคการบริหารสวนตําบลบาลอ  
เวลา  13.30  น.  ในวันท่ี  5  ตุลาคม  2552 
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2.  องคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  วังพญา  บือมัง  เวลา  10.00  น.  
และองคการบริหารสวนตําบลเนินงาม  เวลา  13.00  น.  ในวันที่   
6  ตุลาคม  2552 
3.  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  ทาธง  ยะตะ  กอตอตือระ  และ
จะกวะ  เวลา  10.00  น.  และองคการบริหารสวนตําบลบาโงย   
เวลา  13.30  น.  ในวนัที่  7  ตุลาคม  2552 
เพื่อดําเนนิการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  และพิจารณากําหนดสมยัประชุมสามัญประจําป  ณ  หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 -  กระผมขอเรยีนเชิญทานประธานกลาวเปดการประชมุสภา
อบต.บาลอ คร้ังแรก  ขอเรียนเชิญครับ 

นายเอกวัฒน   พวงประโคน  -  กระผมรูสึกเปนเกยีรติและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาเปน 
(ประธาน)   ประธานการเรยีกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอครั้งแรก 

ในครั้งนี้  หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน  ในวันที่  6  กันยายน  2552  ที่ผานมา 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  หมวดที ่ 1  ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินครบตามจํานวนแลวนายอําเภอตองกําหนดให
สมาชิกสภาทองถ่ินไดมาประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บัดนี้ไดเวลาอันสมควร
แลว  ขาพเจาจึงขอเปด  “การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
บาลอ  คร้ังแรก”  ณ  บัดนี ้

ปลัด อบต.บาลอในฐานะ   -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 
เลขานุการสภาชั่วคราว  สภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ  ๖  และขอ  ๗  วรรคแรก 
    ขอ  ๖  ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินครบตาม 

จํานวนแลวผูวาราชการจังหวดัสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด   
หรือเทศบาล  นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ตอง 
กําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมาประชมุสภาทองถ่ินครั้งแรกภายใน 
ระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด 
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    ขอ  ๗  ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ ๖  ใหปลัดองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว  เชิญสมาชิกสภา 
ทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถ่ินคราวนั้นเปน 
ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว  หากสมาชกิสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุด 
ไมยอมทําหนาที่ใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดรองลงมา 
ตามลําดับ  เพือ่ทําหนาที่เลือกประธานสภาทองถ่ิน 
ในกรณีที่มีสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดมากกวาหนึ่งคน  ใหใชวิธี
จับสลาก  วิธีจบัสลากเลือกประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว   
ใหผูวาราชการจังหวดัสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือ
เทศบาล  นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการให
คนที่มีอายุสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวา  จะใหคนใดเปน 
คนจับสลากกอนหลัง  หากตกลงกันไมได  ใหผูวาราชการจังหวัดหรือ
นายอําเภอจับสลากวา  คนใดจะเปนคนจบัสลากกอน  แลวใหจัดทํา
บัตรสลาก  ชนิดสี  และขนาดอยางเดยีวกนั  มีจํานวนเทากับจํานวน
สมาชิกสภาทองถ่ินที่มีอายุสูงสุดเทากัน  โดยเขียนขอความวา  “ไดเปน
ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว”  เพียงบตัรเดียว  นอกนั้นเขียนขอความ
วา  “ไมไดเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว” 

-  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบขอ  ๗  ดังกลาว  ขอเชิญสมาชิก
สภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุด  ขึ้นทําหนาที่เปนประธานสภาชั่วคราว   
ขอเรียนเชิญครับ   

นายหาเระ   ยเูปาะนะ     -  กระผมนายหาเระ  ยูเปาะนะ สมาชิกสภาอบต.บาลอ หมูที่  3   
สมาชิก หมูที่  3   ซ่ึงเปนผูมีอายุสูงสุดในที่ประชุมสภาทองถ่ินครั้งนี้  กระผมไม 

สามารถทําหนาที่เปนประธานสภาชั่วคราวได  ขอใหที่ประชุมพิจารณา
บุคคลอื่นตอไป  ขอบคุณครับ 

ปลัดอบต.บาลอในฐานะ   -  ถางั้นกระผมขอเชิญสมาชิกสภาอบต.บาลอผูมีอายุสูงสุด 
เลขานุการสภาชั่วคราว  รองลงมาจากนายหาเระ   ยเูปาะนะ  ทําหนาที่เปนประธานสภาชั่วคราว  
    ดวยสมาชกิผูมีอายุสูงสุดรองลงมาจากนายหาเระ  ยูเปาะนะ  มดีังนี้คอื 
    1.  นายอับดุลฮาดี   ตอแลมา  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  1 

2.  นายยามารดูิน  แมะกือจ ิ สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  4 
3.  นายสะมาแอ  ดอละ  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  6 
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4.  นายมะซีรี  นะดารานิง  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  6 
5. นายสะอารี  ยะมาเร็ง  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  3  
แตทุกคนไมยอมทําหนาที่    นายรอเซะ  ยะโตะ  และ 
นายมะสอพี   ละมุยะ มีอายุเทากัน  จึงตกลงกันวาจะให 
นายรอเซะ  ยะโตะ  เปนผูจับสลากกอน  และผลออกมาคือ 
นายรอเซะ  ยะโตะ  จับสลากที่เขียนขอความวา  ไดเปนประธานสภา
ทองถ่ินชั่วคราว 

     -  กระผมขอเชญินายรอเซะ   ยะโตะ  ทําหนาที่เปนประธาน 
    สภาชั่วคราว  ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาชัว่คราว   -  กระผมนายรอเซะ  ยะโตะ  ขอกลาวสวัสดีทุกทานที่ได 

มาประชุมในครั้งนี้  และใหผมทําหนาที่เปนประธานสภาทองถ่ิน
ช่ัวคราว  เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา  ผมจะดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป  ซ่ึงระเบียบวาระมีทั้งหมด  5  ระเบยีบวาระ  คือ 
  

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง  การกลาวคําปฏิญาณตน    
ประธานสภาชัว่คราว  - ขอเชิญสมาชิกทุกคนยืนขึ้น  และกลาวนําโดยใหสมาชิก

กลาวคําปฏิญาณตน  ดังนี้  “ ขาพเจา / จะรักษาไว/ และปฏิบัตติาม/  
ซ่ึงรัฐธรรมนูญ/ แหงราชอาณาจักรไทย/ ท้ังจะซื่อสัตยสุจริต/   
และปฏิบัติหนาท่ี/  เพื่อประโยชนของทองถิ่น ” 

     -  เชิญทุกคนนัง่ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองการเลือกและแตงตัง้ประธานสภา 
ประธานสภาชัว่คราว  -  ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวไดช้ีแจง  ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  
เกี่ยวกับวิธีการเลือกประธานสภา 

ปลัด อบต.บาลอในฐานะ   -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 
เลขานุการสภาชั่วคราว  สภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ  ๘  ขอ ๙  และขอ  ๑๔ 
    ขอ ๘  วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคน 

มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึง่ที่ตนเหน็ควรใหเปนผูดํารง
ตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน  คําเสนอนัน้ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองไมนอยกวาสองคน  ช่ือที่เสนอไมจํากัดจํานวน  และใหสมาชกิ 
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สภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานัน้  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชือ่
สกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภา 
ทองถ่ินชั่วคราวประกาศคะแนนตอที่ประชมุสภาทองถ่ิน  ผูไดคะแนน
สูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน  ใหเลือก
ใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนนเทากันโดยใชวธีิเดิมแตถาคะแนนสูงสุด
เทากันอีก  ใหใชวิธีจับสลาก 
- ในการตรวจนับคะแนน  ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวเชิญสมาชิก
สภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนมาชวย 
-  วิธีจับสลาก  ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวดําเนนิการใหคนที่
ไดรับคะแนนเทากันตกลงกนัเสียกอนวา  จะใหคนใดเปนคนจับสลาก
กอนหลัง   หากตกลงกันไมได  ใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาคน
ใดจะเปนคนจบัสลากกอน  แลวใหจัดทําบัตรสลาก  ชนิด  สี  และ
ขนาดอยางเดียวกัน  มจีํานวนเทากับจํานวนคนไดรับคะแนนสูงสุด
เทากนั  โดยเขยีนขอความวา  “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน”  
เพียงบัตรเดยีว  นอกนั้นเขียนขอความวา  “ไมไดรับเลือกเปน
ประธานสภาทองถ่ิน” 
ขอ  ๙  ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวรายงานผลการเลือก
ประธานสภาทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวดัสําหรับเทศบาล  และ
นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ภายในเจด็วัน  นับแต 
วันเลือก 
ขอ  ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถ่ิน  
หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตัง้
เพียงตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

ประธานสภาชัว่คราว  -  เมื่อทุกคนรบัทราบวิธีการเลือกแลว  เชญิสมาชิกสภาเสนอ
ช่ือบุคคลที่เห็นสมควรเปนประธานสภา  โดยขอผูรับรองไมนอยกวา  
๒  คน 

นายสะอารี   ยะมาเร็ง   กระผมนายสะอารี  ยะมาเร็ง  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  3   
สมาชิก หมูที่ 3   ขอเสนอชื่อนายรอเซะ   ยะโตะ  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  2 

เปนประธานสภา 
  ผูรับรอง  2  คน  คือ  

1.  นายมะสอพี   ละมุยะ  สมาชิกสภาอบต.บาลอ หมูที่ 5 
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2.  นายอับดุลปาตะ  ตอแลมา  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่ 7 

ประธานสภาชัว่คราว  -  ขอเชิญทานตอไปเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเปน
ประธานสภา  ถาไมมี  เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา  กระผมขอมติที่
ประชุมเพื่อเหน็ชอบการเสนอชื่อประธานสภาตามที่ 
นายสะอารี  ยะมาเร็ง  เสนอมา 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบใหนายรอเซะ  ยะโตะ  สมาชกิสภาอบต.บาลอ  หมูท่ี  2  
เปนประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลบาลอ  ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท  คือ  13  เสียง 

ประธานสภาชัว่คราว  -  เนื่องดวยเราใชเวลาพอสมควรแลว  กระผมขอสั่งพักการ
ประชุม  เพื่อดาํเนินงานทางดานธุรการพรอมรายงานผลการเลือก
ประธานสภาอบต.บาลอและลงนามแตงตั้งประธานสภา 

ประธานสภาชัว่คราว  -  เชิญสมาชิกสภาประชุมตอ  และมอบหมายใหเลขานกุาร
สภาชั่วคราว  ไดอานคําสั่งแตงตั้งประธานสภา 

ปลัด อบต.บาลอในฐานะ  -  ตามคาํสั่งอาํเภอรามัน  ท่ี  323/2552  เร่ืองแตงตัง้ 
เลขานุการสภาชั่วคราว ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  ดวยนายอําเภอรามันได

ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอครั้งแรก   
ในวนัที่  5  ตุลาคม  2552  เพื่อเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  53  วรรคสอง  แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  
แกไขเพิม่เติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546  นายอําเภอรามัน  จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  48  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546  
และมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ  คร้ังแรก  ใน
วันที่  5  ตุลาคม  2552  จึงแตงตั้งใหนายรอเซะ  ยะโตะ  ดํารงตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี ้
เปนตนไป    

ประธานสภาชัว่คราว  -  ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ใหความรวมมอืในการเลือก
ประธานสภาและขอเสียงปรบมือแสดงความยินดกีับประธานสภาฯ ที่
ไดรับเลือกพรอมทั้งเรียนเชญิประธานสภาฯ ขึ้นทําหนาที่ 
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ประธานสภาอบต.บาลอ  -  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่ใหความไววางใจ
กระผมทําหนาที่เปนประธานสภา  กระผมขอสัญญาวาจะทําหนาที่
ประธานสภาใหเต็มความสามารถ  ผมขอดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองการเลือกรองประธานสภาและเลขานกุารสภา 
  ๓.๑  การเลือกรองประธานสภา 
ประธานสภาอบต.บาลอ  -  เชิญเลขานุการสภาชั่วคราวไดช้ีแจง  ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  
เกี่ยวกับวิธีการเลือกรองประธาน 

ปลัด อบต.บาลอในฐานะ   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 
เลขานุการสภาชั่วคราว การประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ  ๑๒  ขอ  ๘  วรรคหนึ่ง   

ขอ  ๑๑  วรรคทาย  และขอ  ๑๔ 
 ขอ  ๑๒  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหประธานสภาทองถ่ิน

จัดใหมีการเลอืกรองประธานสภาทองถ่ินเทากับจํานวนที่กฎหมายวา
ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด  ใหเลือกรองประธานสภา
ทองถ่ินคนที่หนึ่งกอน  แลวจงึเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับ
ถัดไป  โดยใชวิธีการตามขอ  ๘  วรรคหนึ่งโดยอนุโลม  แตหากไดมี
การเลือกใหมเฉพาะคนที่คะแนนสูงสุดเทากันแลว  ปรากฏวาได
คะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหประธานสภาทองถ่ินออกเสียงชี้ขาด 

 ขอ  ๘  ตามทีก่ลาวขางตน 
ขอ  ๑๑  เมื่อมีประธานสภาทองถ่ินแลว  ใหสภาทองถ่ินเลือกรอง
ประธานสภาทองถ่ินเลขานุการสภาทองถ่ิน  และใหประธานสภา
ทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 

(๑)  สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนดวนัเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละ
สมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 

(๒)  สําหรับเทศบาล  ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุม
สมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แตละสมัยในปนัน้
มีกําหนดกีว่ัน  กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไปและมกีําหนดกีว่ัน 
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(๓)  สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหสภาองคการ

บริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมยั  
แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมือ่ใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วนั  กับ
ใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามญัประจําปสมัยแรกของป
ถัดไปและมีกําหนดกี่วนั 

การกําหนดสมัยประชุมและวนัประชุมใหเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด 

ใหประธานสภาทองถ่ินรายงานผลการเลือกรองประธานสภา
ทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวดัสําหรับเทศบาล  และนายอําเภอสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ดวันนับแตวนัเลือก  และขอ  ๑๔  
(ตามที่กลาวขางตน) 

ประธานสภาอบต.บาลอ  -  เมื่อทุกคนรบัทราบวิธีการเลือกแลว ขอเชิญสมาชิกสภา
อบต.บาลอ  เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเปนรองประธานสภา  โดยขอ 
ผูรับรองไมนอยกวา  ๒  คน 

นายมาหามะ   บากา     -  กระผมนายมาหามะ  บากา  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  4   
สมาชิก หมูที่ 4   ขอเสนอชื่อ  นายสะอารี  ยะมาเร็ง  สมาชิกอบต.บาลอ  หมูที่  3   

เปนรองประธานสภา  โดยมผูีรับรอง  2  คน  คือ 
1.  นายมะซีรี  นะดารานิง  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่ 6   
2.  นายอับดุลปาตะ  ตอแลมา  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่ 7 

ประธานสภาอบต.บาลอ   -  ขอเชิญทานตอไปเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเปน 
รองประธานสภา  ถาไมมี  เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา  กระผมขอมติ 
ที่ประชุมเพื่อเห็นชอบการเสนอชื่อรองประธานสภาตามที่ 
นายมาหามะ  บากา  เสนอมา 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบใหนายสะอารี  ยะมาเร็ง  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูท่ี  3  
เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ  ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉนัท  คือ  13  เสียง 

ประธานสภาอบต.บาลอ   ๓.๒  การเลือกเลขานุการสภา    
นายอับดุลปาตะ   ตอแลมา  -  กระผมนายอับดุลปาตะ   ตอแลมา  สมาชิกสภาอบต.บาลอ   
สมาชิก หมูที่ 7    หมูที่  7  ขอเสนอชื่อ  นายมาหามะ  บากา  เปนเลขานุการสภา 

มีผูรับรอง  3  คน  คือ 
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1.  นายสะมาแอ  ดอละ   สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  6  
2.  นายมะสอพี  ละมุยะ  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  5 
3.  นายสะอาร ี  ยะมาเร็ง  สมาชิกสภาอบต.บาลอ  หมูที่  3 

ประธานสภาอบต.บาลอ   -  ขอเชิญทานตอไปเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเปน 
เลขานุการสภาถาไมมี  เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา  กระผมขอมติที่
ประชุมเพื่อเหน็ชอบการเสนอชื่อรองประธานสภาตามที ่
นายอับดุลปาตะ  ตอแลมา  เสนอมา 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบใหนายมาหามะ   บากา  สมาชกิสภาอบต.บาลอ  หมูท่ี  4  
เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ  ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท  คือ  13  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  และกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถดัไป 

ประธานสภาอบต.บาลอ   -  การกําหนดสมัยประชุม  ผมขอนําปรึกษาในที่ประชุมวา   
เราจะกําหนดกี่สมัย  ผมขอเสนอใหเปน  3  สมัย  คือ  สมัยที่  1  วันที่  
6 – 20  ตุลาคม  2552  สมัยที่  2  วันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2552  และ
สมัยที่  3  วันที่  1 – 15  ธันวาคม  2552    เพราะเหลือไมกี่เดือนแลวก็
จะสิ้นป  และกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยที่  1  ประจําป  2553  เปน
วันที่  15 – 29  มกราคม  2553  ไมทราบวาทานใดมีความคิดเห็นทีจ่ะ
เสนอเปนอยางไร  ขอเรียนเชิญครับ 

นายสะอารี   ยะมาเร็ง     -  ผมเห็นดวยกับขอเสนอ  เพราะเหลือเวลาอีกไมกี่เดือนแลว
สมาชิก  หมูที่ 3   จะสิ้นป  ซ่ึงผมคิดวามันเหมาะสมกับขอเสนอดังกลาว   
นายมาหามะ   บากา     -  ผมเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว   
สมาชิก หมูที่ 4    
ประธานสภาอบต.บาลอ  -  ไมทราบวามีทานใดจะเสนอบางครับ  ถาไมมีผมขอมติที่

ประชุมในเรื่องการกําหนดสมัยประชุมเปน  3  สมัย  คือ  สมัยที่  1  
วันที่  6 – 20  ตุลาคม  2552  สมัยที่  2  วันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2552  
และสมัยที่  3  วันที่  1 – 15  ธันวาคม  2552  และกําหนดสมัยประชุม
สภาสมัยที่  1  ประจําป  2553  เปนวันที่  15 – 29  มกราคม  2553  

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท คือ  13  เสียง 
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ประธานสภาอบต.บาลอ  -  วันนี้เราประชุมมาใชเวลากันพอสมควรแลว  กระผม
ขอขอบคุณทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานทีใ่หความรวมมอื
ในการประชุมครั้งนี้  กระผมขอเชิญทานประธานในที่ประชุม
ดําเนินการปดการประชุมสภาครั้งแรก ขอเรียนเชิญครับ 

นายเอกวัฒน  พวงประโคน  -  กระผมขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ไดสละเวลามา 
(ประธาน)   ประชุมในครั้งนี้  กระผมขอใหทุกทานจงปฏิบัติหนาที่ใหสมกับที่ได 

รับความไววางใจจากประชาชน  และรวมพฒันาตําบลบาลอใหม ี
ความเจริญ  ขออวยพรใหทกุทานจงประสบแตความสาํเร็จ   
และความเจรญิกาวหนาตอไปและขอปดการประชุม  ณ  บัดนี ้

 

ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอ่ืน   
    - ไมมี - 
ปดการประชมุ เวลา  14.50  น. 

 
 

ลงชื่อ.................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายอภิชาติ    แวกาจิ) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาลอ/เลขานุการชั่วคราว 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายรอเซะ    ยะโตะ) 
            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบาลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปลัดอบต.   
 
กระ ผมขอใหที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสมัยที่  4  เนื่องดวยตองการเปดประชุมสภา
ฯดวน  เพื่อใหผูบริหารแถลงนโยบาย  ผมขอเสนอใหเปลีย่นแปลงสมัยประชุมสมัยที่  4  จากเดิม  1-15  
ตุลาคม  2552  เปน  6-20  ตุลาคม  2552  และเรื่องกําหนดสมัยประชมุสมัยที่ 1  ป  2553  เปนวันที่  15-29  
มกราคม  2553   
 
นายสะอารี   ยะมาเร็ง  ผมเหน็ดวยกับขอเสนอ  เพราะเมื่อผูบริหารไดแถลงนโยบายเราจะไดเร่ิมทํางาน
เพื่อที่จะไดแกปญหาตาง ๆ   
นายมาหามะ   บากา  ผมเห็นดวย 


