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เริ่มประชุม     เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม 

เลขานุการสภาช่ัวคราว   เรียนทานผูวาราชการจังหวัดยะลา ทานนายกองคการบริหารสวน 

(รองปลัด อบจ.ยะลา)  จังหวัดยะลา ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ทานทองถ่ิน 

จังหวัดยะลา  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทานรองปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา หัวหนาสวนองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๖๓  ไปแลวนั้น  บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดครบถวนแลว พระราชบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัด

กําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดครั้งแรก และเปนผูเปดประชุม  เมื่อสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา มาครบองคประชุมแลว  กระผมขออนุญาตอาน

ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

   ประกาศจังหวัดยะลา  

        เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ครั้งแรก 

   ดวยไดมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  

และฉบับลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  แจงวา ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

กําหนดใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒  แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  จํานวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗  และมาตรา 

๑๐๖  แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒  และขอ ๑๗๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการ

การเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง  จํานวน ๓๐ คน 

 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒  วรรคสอง มาตรา ๒๓  

และมาตรา ๒๔  วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๔๐  และที่แกไขเพิ่มเติม และขอ ๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม จึงเรียก

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งแรก  ในวันจันทรที่ ๑๕ 
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เลขานุการสภาช่ัวคราว กุมภาพันธ ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔   

                            ลงชื่อ   นายชัยสิทธิ์   พานิชพงศ   

                                      ผูวาราชการจังหวัดยะลา 

  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดยะลา กลาวเปดการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งแรก  ขอเรียนเชิญครบั   

ผูวาราชการจังหวัดยะลา  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทานนายกองคการ 

(นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ) บริหารสวนจังหวัดยะลา  ทานผูมีเกียรติทุกทาน 

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  และ

ฉบับลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  แจงวา ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

กําหนดใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒  แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  จํานวน ๓๐ คน  เมื่อ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗  และ

มาตรา ๑๐๖  แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  และขอ ๑๗๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา

ดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จํานวน ๓๐ คน 

  ดังนั้น  จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒  วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และที่แกไขเพิ่มเติม และขอ ๖  ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้ง

แรก ภายในสิบหาวัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดเลือก

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รองประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตามจํานวนท่ีกฎหมาย

กําหนดไว รวมทั้งการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ซึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการสภา

ทองถิ่นชั่วคราว จะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามระเบียบขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่นตอไป 
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ผูวาราชการจังหวัดยะลา  ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพรอมแลว ผมขอเปด

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอขอบคุณครับ  

เลขานุการสภาช่ัวคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ขอ ๗  ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ ๖  เมื่อผูวาราชการจังหวัด

สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลเปดประชุมสภาทองถิ่นแลว ใหปลัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว โดยใหเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมี

อายุมากที่สุด  ซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถ่ินคราวนั้น  เปนประธานสภาทองถิ่น

ชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุดไมรับเปนประธานสภาทองถิ่น

ชั่วคราว ใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลําดับ ซึ่งอยู

ในที่ประชุมสภาทองถ่ินคราวนั้นเปนประธานสภาทองถิ่น ชั่วคราว เพ่ือทําหนาที่

เปนประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาทองถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายวาดวย

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด และดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 

  ซึ่งจากการตรวจสอบแลว ปรากฏวา ทานประชิศวร  แมเราะ สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เขต ๙ อําเภอเมืองยะลา  เปนผูมีอายุ

สูงสุด (อายุ ๖๙ ป)  จึงขอเรียนเชิญทานประชิศวร  แมเราะ  ขึ้นทําหนาที่

ประธานสภาชั่วคราว เพื่อนํากลาวปฏิญาณตนและดําเนินการตามระเบียบวาระ

ตอไป ขอเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาชั่วคราว  เรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประชิศวร  แมเราะ  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เขต ๙ อําเภอเมืองยะลา  ในฐานะ

ประธานสภาชั่วคราว ขอเชิญทานสมาชิกทุกทาน โปรดยืนข้ึน และกลาวคํา

ปฏิญาณตามขาพเจา ดังนี้ 

  “ขาพเจา นายประชิศวร  แมเราะ  ขอปฏิญาณวา จะรักษาไว และ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติ

หนาที่ เพื่อประโยชนของประชาชน”  

  เชิญทุกทานนั่งครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ไมมีครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา   เชิญทานเลขานุการสภาชั่วคราวครับ ไดชี้แจงขอกฎหมาย และ

ขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดรับทราบ เชิญครับ 
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เลขานุการสภาช่ัวคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ขอ ๘  วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมี

สิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารง

ตําแหนงประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไม

นอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้ง

เดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจาก

ชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ

ตรวจนับแลว ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน ผูได

คะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือก

ใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายัง

มีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ ๓๙  มา

บังคับใชโดยอนุโลม 

  ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนมาชวย

ตรวจนับคะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ใหประธานที่ประชุมดําเนินการใหผู ได

คะแนนเทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลง

กันไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวให

จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับผูไดรับ

คะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภา

ทองถิ่น”  เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปน

ประธานสภาทองถ่ิน” 

  และ ขอ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภา

ทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้ง

เพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

  วิธีการเลือก 

  ๑. ใหสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนง

ประธานสภาทองถ่ินไดคนละหนึ่งชื่อเทานั้น 

  ๒. เมื่อสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกผูใดแลว ตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา

สองคน โดยสมาชิกแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว 

  ๓. การเลือก ใหสมาชิกเลือกจากชื่อที่ถูกเสนอเทานั้น 
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เลขานุการสภาช่ัวคราว  ๔. หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ใหผูนั้นไดรับเลือกเปนประธานสภา

ทองถ่ิน 

  วิธีการลงคะแนน 

  ๑. ใหสมาชิกมารับบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ โดยกระผมจะเรียกชื่อ

ตามลําดับตัวอักษรจนครบทุกคน 

  ๒. การลงคะแนนใหใชวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ไดถูกเสนอ

ชื่อไว  ณ คูหาลงคะแนน แลวนําไปใสภาชนะที่เตรียมไว 

  วิธีการนับคะแนน 

  ๑. ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกไมนอยกวา ๒ คน มาชวยนับ

คะแนน 

  ๒. ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวประกาศคะแนนตอที่ประชุม 

  ๓. ผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 

  ๔. ถาไดคะแนนสูงสุดหลายชื่อ ใหเลือกใหมเฉพาะที่ไดคะแนนเทากัน

โดยใชวิธีเดิม 

  ๕. ถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก 

  วิธีจับสลาก 

  ๑. ประธานสภาชั่วคราวดําเนินการใหคนที่ไดรับคะแนนเทากันตกลง

กันวา จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง 

  ๒. หากตกลงกันไมไดใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาคนใดจะเปน

คนจับสลากกอน 

  ๓. บัตรสลากมีชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน และมีจํานวนเทากับ

จํานวนคนที่ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปน

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน

ขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา”  

ประธานสภาชั่วคราว  เมื่อทุกทานไดรับทราบวิธีการเลือกแลว ขอเชิญเสนอชื่อผูที่เหมาะสม

จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา โดยมีผู

รับรองไมนอยกวาสองคน เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานแวอับดุลเลาะ ครับ 

นายแวอบัดุลเลาะ  สือนอยายา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนาย แวอับดุลเลาะ  สือนอยายา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอ

บันนังสตา  ขอเสนอชื่อ นายมะหะมะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 

๑ อําเภอรามัน  เปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา   
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ประธานสภาชั่วคราว  ขอผูรับรองครับ ผูรับรองถูกตอง มีทานสมาชิกจะเสนอเปนอยางอื่น

ไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ  ถาไมมี  เมื่อสมาชิกไดเสนอชื่อเรียบรอยแลว  มี

การเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

  ผูไดรับเลือกเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา คือ  

นายมะหะมะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เขต ๑ 

อําเภอรามัน   

  ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน ที่ ใหความรวมมือในการเลือก

ประธานสภา อบจ.ยะลา และขอแสดงความยินดีกับทานประธานสภา อบจ.

ยะลา ดวยครับ  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ทําหนาที่ตอไปครับ เรียนเชิญครับ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่เคารพทุกทาน      

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทานผูวาราชการจังหวัดยะลา ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทาน

ทองถ่ินจังหวัด และทานผูมีเกียรติทุกทานครับ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทุกทาน ที่ใหโอกาสกระผม และใหเกียรติมา

เปนประธานสภาอีกสมัยหนึ่งนะครับ ตองขอบคุณอยางสูง ผมขอสัญญาวา ผม

จะปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ ขอบังคับในการประชุมสภา ดวยความซื่อสัตย 

และซื่อตรง สุจริต ใหเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนในจังหวัดยะลา และใน

ประเทศชาติตอไป ตองขอขอบคุณทุกทานนะครับ  ตอไป 

  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา   ลําดับแรกจะเปนการเลือกรองประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา คนที่ ๑  เชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงขอกฎหมายและ

ขั้นตอนการเลือกใหสมาชิกสภาไดรับทราบ เชิญครับ  

เลขานุการสภาช่ัวคราว  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๑๗  ใหสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด เลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 

  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ขอ ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ ๘  มาใช

บังคับโดยอนุโลม  กรณทีี่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดให

สภาทองถิ่นใดมีรองประธานสภาทองถิ่นไดมากกวาหนึ่งคน ใหเลือกรอง

ประธานสภาทองถิ่นคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินใน

ลําดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนที่พึงมี 
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เลขานุการสภาช่ัวคราว  ขอ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถิ่น 

หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง

ตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

  สําหรับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อผูท่ีเหมาะสมจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา คนที่ ๑ เชิญครับ ทานมะฮะมะยูโซะ  

ครับ 

นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเบตง  

ขอเสนอชื่อนายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต เปน

รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา คนที่ ๑  ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกจะเสนอเปนอยางอ่ืน

ไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมม ี ผมถือวามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น

ไดรับเลือก 

  ผูท่ีไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา คนที่ ๑ คือ นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เขตอําเภอธารโต   

  เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อผูที่เหมาะสมจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา คนที่ ๒  เชิญครับ เชิญทาน   

ณัฐนันท   ครับ 

นายณัฐนันท  นิยมเจริญ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายณัฐนันท  นิยมเจริญ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอกาบัง  ขอ

เสนอชื่อนายอับดุลเลาะ  สะดะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอยะหา  

เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา คนท่ี ๒  ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกจะเสนอเปนอยางอ่ืน

ไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมม ี ผมถือวามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น

ไดรับเลือก  

  ผูท่ีไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา คนท่ี ๒ คือ นายอับดุลเลาะ  สะดะ  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เขต ๑ อาํเภอยะหา  

  ระเบียบวาระที่ ๔  เลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา   เรียนเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงขอกฎหมายและขั้นตอนการ

เลือก ใหทานสมาชิกไดทราบ เชิญครับ 
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เลขานุการสภาช่ัวคราว  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับกาประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   

  ขอ ๑๓  วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ ๘  มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

  และ ขอ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภา

ทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้ง

เพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

  สําหรับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการเลือกประธานสภาทองถ่ิน   

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อที่ เหมาะสมจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา โดยมีผูรับรองไมนอยกวาสอง

คน เชิญครบั เชิญทานมะลาวี ครับ 

นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑๐ อําเภอเมือง

ยะลา ขอเสนอชื่อนางมณฑา  สมมาตย  หัวหนาฝายการประชุม กองกิจการ

สภา อบจ.ยะลา เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง   มีทานสมาชิกจะเสนอเปนอยางอื่น

ไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมม ี ผมถือวามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น

ไดรับเลือก   

  ผูไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา คือ 

นางมณฑา  สมมาตย  หัวหนาฝายการประชุม กองกิจการสภา อบจ.ยะลา  

  ขอขอบคุณเลขานุการสภาชั่วคราวครับ  ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขึ้นดํารงตําแหนงทําหนาที่เปนเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ครับ  

  ขออนุญาตทานสมาชิกสภา อบจ.ยะลา ทุกทาน นะครับ เนื่องจากเปน

หวงวาทานผูวาราชการจังหวัดยะลา มีภารกิจซึ่งจะตองไปปฏิบัติภารกิจอ่ืนอีก

นะครับ ผมจึงขอพักการประชุม เพื่อใหทานแสดงความยินดีกับทางสภา และ

ฝายผูบริหารครับ ขอพักการประชุมสภาชั่วคราวนะครับ  

 ------------------------------------พักการประชุม-------------------------------------- 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เริ่มประชุมตอครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง  การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 

และกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป  เชิญเลขานุการ

สภาชี้แจงครับ 
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เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  วิธีกําหนดสมัยประชุม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ขอ ๑๑  เมื่อมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภา

ทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาหารือในที่

ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

  (๑) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัย และวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 

  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอ ๒๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ

สองสมัย และวรรคสี่  สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสี่สิบหาวัน  แตถากรณี

จําเปนใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญ

ออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกเสนอวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔ 

เชิญครับ เชิญทานหาซัน ครบั 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอกําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔  ตั้งแตวันที่ 

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔  ขอผูรับรองครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญ

ครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี 

  มติที่ประชุม กําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๔ 

ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

  ตอไปขอใหสมาชิกเสนอกําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๒ 

ประจําป ๒๕๖๔  เชิญครับ เชิญทานหาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอกําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๔  ตั้งแตวันที่ 

๑๙ กรกฎคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔  ขอผูรับรองครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญ

ครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี 

  มติที่ประชุม กําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๔ 

ตั้งแตวันที่ ๑๙ กรกฎคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔   
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ตอไปใหสมาชิกเสนอกําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป 

๒๕๖๕  เชิญครับ เชิญทานหาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอกําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๕  ตั้งแตวันที่ ๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕  ขอผูรับรองครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญ

ครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี 

  มติที่ประชุม กําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๕ 

ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕   

  เราไดกําหนดครบท้ัง ๓ สมัยแลวนะครับ  ตอไป ระเบียบวาระที่ ๖  

เรื่องอื่น ๆ  วันนี้คงจะไมมีนะครับ เพราะวาผูบริหารยังไมไดแถลงนโยบาย ใน

วาระอื่น ๆ ผมขอปรึกษาหารือกับทานสมาชิกสภา อบจ.ยะลา ตามธรรมเนียมที่

เราเคยปฏิบัติมานะครับ คือวาในการประชุมสมัยสามัญ ผมขอใหแตงเครื่องแบบ

สีกากี ถาประชุมวิสามัญ ขอใหแตงกายสุภาพ ใสเสื้อเชิ๊ต ผูกไท ใสสูท หรือจะใส

ชุดไทย ซาฟารี ท่ีสุภาพ ไมใสกางเกงยีนสนะครับ ไมใสรองเทาที่ไมใชคัทชูนะ

ครับ ถาสมาชิกทานใดเห็นควรเปนอยางอ่ืน เชิญเสนอความคิดเห็นไดครับ เชิญ

ครับ เพราะวาการแตงกายไมไดบังคับเปนขอกฎหมายนะครับ แตเปนระเบียบที่

เราจะกําหนดไว เพราะวาสภาของเราแหงนี้ เวลาประชุมจะมีนักศึกษาและ

ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   และหลาย ๆ 

มหาวิทยาลัยนะครับ จะขอมาเขารับฟงการประชุมสภา ผมถือวาสภาแหงนี้เปน

สภาที่ศักดิ์สิทธ์ิ และมีเกียรติ ถาเราแตงกายไมสุภาพจะเปนตัวอยางใหกับ

เยาวชนและประชาชน เราลองหันไปดูขางหลังนะครับ ขางบนชั้น ๒ หลังทีวี จะ

มีทานผูชมนั่งชม ขออนุญาตชมการประชุมสภาไดนะครับ ประมาณ ๔๐ คน 

อยางท่ีผมเสนอ ทานสมาชิกทานอ่ืนจะเห็นเปนอยางอ่ืนไหมครับ ถาไมมี เพื่อ

เปนมติในการปฏิบัติของสภานะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบตามที่ผม

เสนอไหมครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบ ตามที่ประธานสภาเสนอวาใหแตงชุดสี

กากีในการประชุมสมัยสามัญ  และใหแตงชุดสุภาพ สากล หรือชุดไทย ในการ

ประชุมสมัยวิสามัญ  โปรดยกมือครับ  ทานเลขาฯ นับองคประชุมครบั ครบองค

ประชุมครับ จํานวน ๓๐ ทาน  พรอมประธานสภา ก็ถือวาปฏิบัติตามนี้นะครับ 

ถาใครไมปฏิบัติตามนี้ ผมก็จะถือระเบียบนี้ อาจจะไมใหเขาประชุม ตองขอบคุณ

ทุกทานนะครับ 
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