
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ  ครั้งแรก 
วันที่  23 ธันวาคม  2556   

เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ 

************************ 
ก่ อนระเบียบวาระการประชุม 
ปลัดเทศบาล  ในฐานะ 
เลขานุการสภาชั่วคราว 

-เรียน เชิญประชาชน/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอมาครบองค์
ประชุม 
-อ่านประกาศของจังหวัด เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
ครั้งแรก 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)   -กล่าวเปิดประชุม 

ปลัดเทศบาล  ในฐานะ 
เลขานุการสภาชั่วคราว 

-อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕54 ข้อ ๖ และข้อ ๗ 
-เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุด ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 

ประธานสภาชั่วคราว                 -ผม นายสะอารี ยะมาเร็งประธานสภาชั่วคราวขอด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี่่๑่่เรื่องกล าวค าปฏิญาณตน 
ประธานสภาชั่วคราว -เชิญสมาชิกทุกคนยืน และกล่าวน า โดยให้สมาชิกกล่าวค าปฏิญาณตน ดังนี้ 

“ข้าพเจ้า / จะรักษาไว้ / และปฏิบัติตาม / ซึ่งรัฐธรรมนูญ / แห่ง
ราชอาณาจักรไทย / ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต / และปฏิบัติหน้าที่ / เพ่ือประโยชน์
ของท้องถิ่น” 
-เชิญทุกคนนั่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี่่๒่่เรื่องการเลือกและแต งตั้งประธานสภา 

ประธานสภาชั่วคราว -เชิญเลขานุการสภาชั่วคราว  ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒ ) 
พ.ศ.2554 เกี่ยวกับวิธีการเลือกประธานสภา 

ปลัดเทศบาล  ในฐานะ 
เลขานุการสภาชั่วคราว 
 
ประธานสภาชั่วคราว 
 
ที่ประชุม 

-อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕54 ข้อ 8 และข้อ 9 และ
ข้อ 14 
-เมื่อทุกคนรับทราบวิธีการเลือกแล้วให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็น 
สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
- กระผม  นายรอเซะ  ยะโตะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต 1 ขอ
เสนอชื่อนายอับดุลซูกูร  ซายากะ ครับ 
- ผู้รับรอง 2 ท่าน คือนายมะการมี  โตะเฮง  กับนายอาหะมะ  ยูเปาะนะ 
- มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อ ครับ ถ้าไม่มี ขอยุติการเสนอชื่อ  ผลปรากฏ
ว่ามีการเสนอชื่อรายเดียว 



- กรณีมีการเสนอชื่อเพียงรายเดียว  1 ผู้นั้นได้รับเลือก ตามข้อ 14  
- ผลปรากฏว่า  นายอับดุลซูกูร  ซายากะ  ได้รับเลือกเป็นประธาน 
- ขอพักการประชุม 10 นาที  เพ่ือด าเนินการทางด้านธุรการ 

ประธานสภาชั่วคราว - เชิญสมาชิกสภาประชุมต่อ  และมอบหมายให้เลขานุการสภาชั่วคราวได้
อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา 

ปลัดเทศบาล ในฐานะเลขานุการ
สภาชั่วคราว 

- อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาในที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาชั่วคราว - กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือในการเลือกประธานสภาและเชิญ
ชวนสมาชิกปรบมือแสดงความยินดีกับประธานสภาฯ ที่ได้รับเลือกพร้อมทั้ง
เรียนเชิญประธานสภาฯ ขึ้นท าหน้าที่ 

ประธานสภาฯ - กล่าวขอบคุณ 
- ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี่่๓่่่่่่เรื่องการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภา 
 ๓.๑ การเลือกรองประธานสภา 
ประธานสภาฯ -เชิญเลขานุการสภาชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ เกี่ยวกบัวิธีการเลือกรองประธานสภา โดยใช้วิธีการเลือก
เช่นเดียวกับการเลือกประธานสภา 

ปลัดเทศบาล  ในฐานะ 
เลขานุการสภาชั่วคราว 

-อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ 

ประธานสภาฯ -เมื่อทุกคนรับทราบวิธีการเลือกแล้ว ให้เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ  
-ดิฉัน นางจันทนา  จูเก่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต ๑  ขอเสนอ 
ชื่อ นายสะอารี  ยะมาเร็ง ค่ะ 
-ผู้รับรอง  ๒ ท่าน  คือ นายอาหะมะ ดอละ กับ นางสาวรอกีเย๊าะ  ดอละ 
-มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อ  ครับ  ถ้าไม่มี ขอยุติการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่า
มีการเสนอชื่อรายเดียว 
-กรณีมีการเสนอชื่อเพียงรายเดียว  ๑ ผู้นั้นได้รับเลือก ตามมาตราข้อ ๑๔ 
-ผลปรากฏว่า นายสะอารี  ยะมาเร็ง ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา 

ประธานสภาฯ ๓.๒ การเลือกเลขานุการสภา 
 
 
 
ที่ประชุม 

การเลือกใช้วิธีเดียวกันกับการเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา ส่วน
การเสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาลสามารถเสนอชื่อพนักงานสภาเทศบาล ซึ่ง
นอกเหนือจากสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อท าหน้าที่เลขานุการสภาได้ 
-กระผม นายมะการีม โตะเฮง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  เขต ๑  ขอ
เสนอชื่อ นายรอเซะ  ยะโตะ ครับ 
-ผู้รับรอง  ๒ ท่าน  คือ นายสะอารี ยะมาเร็ง กับ นายมะการีม  โตะเฮง 
-มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อ  ครับ  ถ้าไม่มี ขอยุติการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่า
มีการเสนอชื่อรายเดียว 
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-กรณีมีการเสนอชื่อเพียงรายเดียว  ๑ ผู้นั้นได้รับเลือก ตามมาตราข้อ ๑๔ 
-ผลปรากฏว่า นายรอเซะ   ยะโตะ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา 

ระเบียบวาระท่ี่๔่่่่่่่เรื่องก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกเสนอ 
ที่ประชุม -ผม นาย รอเซะ ยะโตะ ขอเสนอสมัยประชุมเป็น ๔ สมัย และ สมัยที่ ๑ 

ก าหนดประชุมสมัย  ๑ – 30 มกราคม 2557 ส่วนอีก  ๓ สมัย ค่อยมา
ประชุมครั้งต่อไปเพ่ือก าหนดสมัยประชุมที่เหลือ 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกท่านอื่นเสนอ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มต ิ -เป็นเอกฉันท์ 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายนุอ์มาน  แวกาจิ) 
           เลขานุการสภาชั่วคราว 
 
 
 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายอับดุลซูกูร   ซายากะ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลบาลอ 
 

 


