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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ปลัด อบต. เลขานุการสภา อบต.        สมาชิกสภาที่เคารพครับ ครบองค์ประชุมแล้วใช่ไหมครับ ขออนุญาต
ด าเนินการเลยนะครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ตามที่ได้นัดเมื่อการประชุม
สามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ประธานสภา อบต. 
คือ นายดอเลาะ  ดือราแม และรองประธานสภา อบต.  นายสุกรี  ตะมะระ ได้ลาออกจากประธานสภา อบต. 
ในที่ประชุม ซึ่งการลาออกได้รับการอนุมัติจากนายอ าเภอเมืองยะลา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามนัย
มาตรา ๕๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๑ ซึ่งหมายถึง เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรอ ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
และเม่ือผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

๑.  วิธีการเลือกและแต่งตั้งประธานสภา 
   ส าหรับขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการเลือกประธานสภา  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีดังนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๕  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นเป็นประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่พ้นจากต าแหน่งในการนี้ให้วิธีการเลือกและรายงานผลตามข้อ ๘ ข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  
              ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราว
นั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดไม่ยอมท าหน้าที่ให้เชิญสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้มีอายุรองลงมาตามล าดับ เพ่ือท าหน้าที่เลือกประธานสภาท้องถิ่น 
                       ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับ
สลาก 
                     วิธีการจับสลากเลือกประธานท้องถิ่นชั่วคราว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการให้คนที่มี
อายุสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอจับสลากว่า คนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วจัดท าบัตรสลากชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน 
มีจ านวนเท่ากับจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้เป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว” 
                      ข้อ ๘  วิธีการประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น ค าเสนอนั้น



ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัวและสกุลของชื่อผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้าได้สูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลาก 
                    ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่าสองคนมาช่วย 
                  วิธีการจับฉลาก ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวด าเนินการให้คนที่ได้รับ
คะแนนเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภา
ชั่วคราวจับสลากว่า คนใดเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี ละขนาดอย่างเดียวกัน มี
จ านวนเท่ากับจ านวนคนได้รับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกจากนั้นเขียนข้อความว่า ”ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
               ข้อ ๙  ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวรายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดส าหรับเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วัน
เลือกตั้ง 

               ข้อ ๑๒  วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นเทากับจ านวนที่กฎหมายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ นก าหนด ให้เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ ๘ 
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่หากได้รับเลือกคนใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 
            ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ ๑๕  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธาน รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา 
ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  แทนต าแหน่งที่ว่าง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งในการนี้ให้น าวิธีการเลือกและรายงานผลตามข้อ ๘ ข้อ ๑๒ หรือ
ข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
                      เมื่อสมาชิกสภาทุกท่านทราบวิธีการเลือกแล้ว ผมขอเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีที่มี
อายุสูงสุด  คือนายยูโซ๊ะ   อาดะ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว เชิญครับ                                                         
นายยูโซ๊ะ  อาดะ  ประธานสภาชั่วคราว        ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  ผมนายยูโซ๊ะ  อาดะ  
ประธานสภา อบต. ชั่วคราว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้เกียรติผมเป็นประธานสภาชั่วคราว ตาม
ข้อ ๑๕ แห่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับวิธีการเลือกประธานสภาฯ  ส าหรับวันนี้วาระส าคัญคือการเลือกประธานสภา 
อบต. บันนังสาเรงแทนต าแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก นายดอเลาะ  ดือราแม ประธานสภาฯ และ นายสุกรี  ตะ
มะระ  รองประธานสภาฯ ได้ยืนหนังสือลาออก ด่วนมาก ที่ ยล ๗๒๒๐๑/๐๙  และ ๑๐   ต่อนายอ าเภอเมือง
ยะลา และได้มีหนังสือจากนายอ าเภอเมืองยะลา อนุมัติการลาออกตามหนังสือที่ ยล ๐๐๒๓.๖/๗๕๕๙ และ 



๗๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอลาออกจากต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบันนัง
สาเรง แล้วนั้น   
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                  ไม่มี 
   

ระเบียบวาระที่  2   เรื่องพิจารณา 
                             2.๑  เรื่องคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
                       ตามท่ีประธานสภาฯได้ยืนหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอเมืองยะลา เมื่อวันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และนายอ าเภอเมืองยะลาได้มีหนังสืออนุมัติการลาออก เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ส าหรับการประชุมคดัเลือกประธานสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างในวันนี้ถือเป็นวาระส าคัญที่สมาชิกสภาฯจะต้อง
เสนอบุคคลที่สมควรเป็นประธานสภาฯ ฉะนั้น เรื่องวิธีการคัดเลือกคิดว่าสมาชิกคงทราบแล้วจากที่เลขานุการ
สภาฯได้ชี้แจงไว้ในตอนต้นนะครับ ผมคงไม่ให้เสียเวลาขอให้สมาชิกสภาฯเสนอได้ เชิญครับ 
นายสุกรี   ตะมะระ         เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ผมขอเสนอ  นายอับดุลฟาตะ   แมเราะ 
ครับ 
ประธานสภาฯ              ขอผู้รับรองด้วยครับ ๒ คน  
นายมะรอนิง ดาซอตาลาแด    ผมนายมะรอนิง  ดาซอตาลาแด  ขอรับรองครับ 
นายยูโซ๊ะ  มะสาพา             ผมนายยูโซ๊ะ   มะสาพา ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ               สมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ
ขอให้เวลาสัก ๓  นาที  ตกลงไม่มี หากไม่มีถือว่า  นายอับดุลฟาตะ  แมเราะ  ได้เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างลง ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา  ๒๕๔๗  ถ้าอย่างนั้นผมก็ขอมติที่ประชุม ขอให้เลขานุการช่วยนับด้วยครับ 
มติที่ประชุม                    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ๑๑  เสียง  
                                  งดออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง 
ประธานสภาฯ               สรุปว่า มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายอับดุลฟาตะ  แมเราะ  
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
      ผมขอพักการประชุม ๑๐  นาทีครับ ขณะนี้ เวลา ๑๐.๓๒ นาที และเข้า
ประชุมต่อเวลา ๑๐.๔๓ นาที เพื่อเลือกรองประธานสภาต่อนะครับ 
เวลา ๑๐.๔๓  นาที 
ประธานสภาฯ                ท่านเลขานุการสภาครับ ให้นับสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมหรือยังครับ 
เลขานุการสภาฯ              เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ครบองค์แล้วครับ 
ประธานสภาฯ                สมาชิกสภาครับ ส าหรับการเลือกรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาคงทราบ
ถึงวิธีการเลือกแล้วนะครับ คือใช้วิธีการเดียวกัน  ผมขอเริ่มให้สมาชิกสภาเสนอได้เลยครับ เชิญครับ 
นายดอรอแม   มะรอซี      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอ  นาย มะกตา  เจ๊ะมะสาแล 
ครับ 
ประธานสภาฯ                ขอผู้รับรองด้วยครับ 



นายมาหามะรุสดี สะแอ           นายมาหามะรุสดี   สะแอ  ขอรับรองครับ 
นายดอเลาะ  ดือราแม              นายดอเลาะ  ดือราแม       ขอรับรองครับ 
                                ไม่ทราบว่าจะมีเสนอบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมอีกไหมครับ เชิญครับ มีไหม มี
ไหมครับ หากไม่มีผมถือว่า นายมะกตา  เจ๊ะมะสาแล ได้เป็นรองประธานสภาฯ ตามข้อ ๑๔     แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  ๒๕๔๗ เช่นเดียวกันครับ ถ้าอย่างนั้นผมก็ขอมติที่ประชุม 
ขอให้เลขานุการช่วยนับด้วยครับ 
มติที่ประชุม                   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ๑๑  เสียง  
                                งดออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง   
                                ผมขอแสดงความยินดีกับประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคนใหม่ด้วยครับ และผมขอเชิญประธานสภาคนใหม่แสดงความรู้สึกด้วยครับและต่อด้วยรอง
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายอับดุลฟาตะ   แมเราะ   เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอบขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจผม 
ผมจะขอปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเป็นกลางที่สุด และเท่ียงธรรม อย่างสุดความสามารถครับ ขอบคุณครับ 
นายมะกตา  เจ๊ะมะสาแล    ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจผม เพ่ือมาท าหน้าที่
ผู้ช่วยประธานสภาฯ และผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔              เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
                                    ไม่มี 
 

เลิกการประชุม     เวลา  ๑๑. ๐๔  นาท ี
 
 

                                                             ( นายลาเต๊ะ    กามา ) บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
 
 

                                                          (นายยูโซ๊ะ   อาดะ)ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                              ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรงชั่วคราว 
                                                                              
                         

                         


