
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒   คร้ังท่ี  ๕   ประจําป  ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

……………………………………………. 

          

    ผูมาประชุม          

   ๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี   

   ๒. นายอับดุลเลาะ มาเส   รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๑)   

   ๓. นายมูหมัดอารอฟะห   แวบือซา  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (๒) )   

   ๔. นายไฟซอล  อีสเฮาะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.เมอืง   

   ๕. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ. เมือง   

   ๖. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.เมอืง       

   ๗. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.เมอืง          

   ๘. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๕ อ.เมอืง                   

   ๙. นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ  

 ๑๐. นายอุดมพันธุ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ    

 ๑๑. นายวีระ  เจะอบุง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง 

 ๑๒. นายอาดัม  สนิทศาสตร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง      

 ๑๓. นายราเชนทร กาหลง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง   

 ๑๔. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง   

 ๑๕. นายนิอันวาร นิเดรหะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 

 ๑๖. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะหริ่ง     

 ๑๗. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะหริ่ง     

 ๑๘. นายยูนัยดล ตวนปูเตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.สายบุร ี    

 ๑๙. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี       

 ๒๐. นายหมัดรุสดี สารอเอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี       

 ๒๑. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 

 ๒๒. นายมะรูดิน  ดาโตะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก     

 ๒๓. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก     

 ๒๔. ร.ต.ต.ยาสะ กาเรง็   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ     

 ๒๕. นายวันนิวัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     

 ๒๖. นายอับดุลการมิ ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.กะพอ 



 ๒๗. นายมูฮําหมัดอาลาวี  บือแน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง    

 ๒๘. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.แมลาน 

 
 

     

 

-๒- 

 

 

 ผูเขารวมประชุม          

 ๑. นายเศรษฐ  อัลยุฟร ี   นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  

 ๒. นายอรุณ  เบ็ญจลกัษณ  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๑) 

 ๓. นางเบญจวรรณ ซูสารอ   รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๒) 

 ๔. นายคอเลฟ  เจะนา   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

๕. ประยูรเดช  คณานุรักษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

๖. อุดม   ธรรมเจริญ  ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

๗. นางสาวจันทรา ไวทยรุงโรจน  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  

 ๘. นางเกื้อกลู  พิธีรัตนานนท  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   

          ๙. นายจํารัส  สีทองช่ืน  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  

        ๑๐. นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานติบงิตีง ี  

        ๑๑. นายสาเหาะ  มูเลง็   ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม 

        ๑๒. นางสุรี     สะหนิบุตร  รกท. ผอกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        ๑๓. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ  ผูอํานวยการกองชาง     

        ๑๔. นางเพ็ญศร ี  รวมจินดา  ผูอํานวยการกองคลงั                      

        ๑๕. นายสุทัศน  สังขรัตน   ผูอํานวยการกองกจิการสภา อบจ.       

        ๑๖. นางอาซีซะห  วองไว   รกท. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

        ๑๗. นางสุดา  ทับทิมทอง  รกท. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในฯ 

        ๑๘. นางสาวชนิดา  ธรรมเจริญ  รกท. หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 

        ๑๙. นางไลลา  แยนา   นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

        ๒๐. นางสาวปารีดะห มาปะ   นักบรหิารงานนโยบายฯ ๖ 

        ๒๑. นายไกซาน  มะ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายฯ ๕ 

        ๒๒. นางสาววันทิวา        นิพนธวิทย  นักบรหิารงานนโยบาย ๖ 

        ๒๓. นางอาซียะห  อุมา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว 



        ๒๔. นายอิบนูฮายา  แดมะ   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู   

        ๒๕. นางยุพิน  กากะ   เจาพนักงานธุรการ ๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓- 

 

   ผูไมมาประชุม        

   ๑. นางสาวอุมาวดี อักษรแกว สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ (ลาปวย) 

   ๒. นายอนันต  ดือเระ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.มายอ (ลาปวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔- 

 

นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ     สมาชิกสภา  

เลขานุการสภา อบจ.ปน.   องคการบริหารสวนจังหวัดผูทรงเกียรติ  ทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ  ฝายบริหาร 

หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  บัดน้ี  มีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด  เขาประชุมจํานวน  ๒๑  คน  ซึ่งไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ถือวาครบองคประชุม  ขอเรียนเชิญทาน

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ข้ึนทําหนาที่ในการประชุมในวันน้ี  

ขอเรียนเชิญครับ   

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ทานนายกฯ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ทานรองนายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ  ทานที่ปรึกษานายกฯ  หัวหนาสวนราชการ

และผูเขารวมประชุมผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมา

ทําหนาที่อีกครั้งหน่ึง สําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในครั้ง

น้ี    เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒  ครั้ง

ที่  ๕  ประจําป ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   



ในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓   เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    

ซึ่งไดกําหนดไวในระเบียบวาระการประชุมแลว ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดเขารวม

ประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  และขอเปดประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ   ไมมีนะคะ 

     ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

                                 ไมมีนะคะ 

    ระเบียบวาระที่ ๓  กระทูถาม  ไมมีนะคะ 

     ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

    ไมมีนะคะ    

     ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม 

 ๕.๑  ญัตติ  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระที่ ๒  และวาระที่ ๓ 

ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    ไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไวพิจารณาและสงใหคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติ พิจารณาแปรญัตติในคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  

ครั้งที่ ๔ ประจําป  ๒๕๕๖   เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  น้ัน   

บัดน้ี   คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว   

และตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๒  เปนการพิจารณาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มี 

การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน   ตามขอบังคับขอ ๕๑   ขอเชิญ

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติรายงานคะ 

 

-๕- 
   

 

 

นายอับดุลเลาะ   มาเส   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ประธานกรรมการแปรญัตติฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ 

เลขานุการนายกฯ  ที่ปรึกษานายกฯ  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจน

ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน   กระผมนายอับดุลเลาะ   มาเส  .ในฐานะประธาน

กรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ   ขอรายงานผลการประชุมพิจารณาการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังน้ี 

ตามที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ไดลงมติรับหลักการ

แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไวพิจารณา  

ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔    



ประจําป  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  และสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติ  พิจารณาแปรญัตติ  ซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ไดกําหนด

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต้ังแตวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   ถึงวันที่  ๑  

ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  น้ัน   ปรากฏวา  ไมมีผูใดย่ืนคําเสนอแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติ   

           คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  ไดประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๖   

โดยมีนางสาวจันทรา   ไวทยรุงโรจน   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เปนผู

ไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีมาช้ีแจงแทน   ไดพิจารณา  

            โดยละเอียดแลว  ไมมีการแกไข  ไมมีการสงวนความเห็น 
                                   

   ปรากฏผลการพจิารณาดังน้ี 

                                 ช่ือขอบัญญัติ  ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                                  หลักการและเหตุผล   ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                                 ขอ ๑,๒         ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                                 ขอ ๓         ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                                 ขอ ๔,๕,๖,๗        ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 
                                  

  จึงเรียนเสนอมาเพื่อใหสภาพจิารณาตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

ประธานสภา อบจ.ปน.  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ในวาระที่ ๒  ไมมีการแปรญัตติ   ไมมีการแกไข   เปนอันวารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายฉบับน้ี   ไดผานข้ันตอนการพิจารณาในวาระที่ ๒   เรียบรอยแลว   

ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๓   ใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือไม  ตามขอบังคับขอ ๕๒   

ดิฉันจะขอมติในที่ประชุมฯ คะ   

 

-๖- 

 

 

-  สมาชิกสภาฯ  ทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   โปรดยกมือข้ึน   ขอบคุณคะ 



- สมาชิกสภาฯ  ทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   ไมมีนะคะ 

เปนอันวา    สภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานีเห็นชอบใหตราเปนขอบญัญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗    จํานวน  ๒๕  เสียงนะคะ  

(มีสมาชิกสภาฯ ในหองประชุม  ๒๕  ทาน) 

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีทุกทาน ที่ได

รวมกันพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

ดวยความรอบคอบและเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  ในโอกาสตอไปทางฝายบรหิาร

ก็จะไดไปดําเนินการตอไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายในระเบียบ

วาระน้ีไหมคะ  เชิญคะ   เชิญคุณแวหามะ   แวกือจิก 

 

 

นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ   เลขา 

  นุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนผูเขารวม

ประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผมนายแวหามะ  แวกือจิก   สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  เขต ๓  อําเภอเมือง  ดวยความเคารพครับคือกระผมอยากจะนํา

เรียนทานประธานสภาฯ  หรือเปนขอปรึกษาหารือก็ไดนะครับวา  สืบเน่ืองมาจากการ

ที่เราไดมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  มีโอกาสพบปะกับทุกคน

ในองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเรามากข้ึน ไดพูดคุยกันถามทุกขสุข  สัมเพเหระ

ตางๆ  ที่น้ีมาสะดุดใจตรงที่  วันกอนผมเขามาธุระที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

ผมเจอเจาหนาที่กําลังถอดเทปรายงานการประชุมสภาฯ พอดี  ผมเห็นเทปแลวก็รูเลย

วายังเปนรุนเกาไปนิดครับ  ปจจุบันน้ีเขาไมนิยมใชกันแลว มันก็จะเกิดความลาชาและ

เสียเวลา  เพราะคุณภาพของเทปคลาสเส็ทน้ีไมดีสักเทาไหร มันไมสามารถรันขอความ

หรือคําพูดที่ เราพูดคุยได พูดงายๆ วามันไมสมบูรณแบบ  ตรงน้ีครับ ที่ผมนํามา

ปรึกษาในสภาฯ แหงน้ี   ก็เพื่อประโยชนแหง อบจ. ปตตานี   และเพื่อประโยชนของ

พี่นองประชาชนทั้งสิ้น  มิไดมีสิ่งใดแอบแฝงหรือซอนเรนครับ  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ในเรื่องการถอดเทปรายงานการประชุมสภาฯ  เขาก็บอกผมวาอยาพูดเลย  ผมบอกวา

ไมเปนไรหรอก  เพราะสิ่งที่ผมจะพูดน้ัน  เพื่อประโยชนตอ อบจ. และเพื่อประโยชน

ของพี่นองประชาชนทั้งสิ้น  ผมอยากเรียนทานประธานสภาฯ นิดหน่ึงครับ  ถามี

งบประมาณเหลือพอ  ก็คือมันมีเครื่องบันทึกเสียงแบบใหม ที่เขาเรียกวารีคอเดอร 

(MP ๔) สะดวกในการพกพา ขอมูลก็สมบูรณกวา สามารถเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร 



 

     -๗-  

   

  ไดดวย  ราคาก็ไมแพง  และที่สําคัญสะดวกตอการประชุม  สาระของการประชุมไมตก

หลนดวยครับ  ขอนําเรียนแคน้ี  ขอบคุณครับ 

  

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก   คะ    ที่ไดเสนอแนะในเรื่องการถอดเทป 

ประธานสภา อบจ. ปน. บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  ดิฉันก็เห็นอยูเหมือนกันคะวา เจาหนาที่ถอดเทป

บันทึกรายการการประชุมคอนขางลาชานิดหน่ึง  มีปญหาเรื่องเทป  ยังไงดิฉันก็ฝากไป

ยังทานนายกฯ ดวยนะคะ อาจจะชวยดูในเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง

บันทึกเทปนะคะ   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระน้ีอีกไหมคะ 

  เชิญคุณรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  คะ 

 

นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.เมือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ   เลขา 

  นุการนายกฯ  ที่ปรึกษานายกฯ  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจน

ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒  อําเภอเมือง  ทานประธานสภาฯครับ 

วันน้ีเราก็ไดผานรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ไปเรียบรอยแลว หลังจากน้ีผมขอความกรุณาจากทานประธานสภาฯ ชวยแจกใหทาน

สมาชิกสภาฯ ดวย ขอบัญญัติฯ ที่ เปนรูปเลมนะครับ เพราะวาที่ผ านมาใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ผมยังไมไดเลย  สําหรับขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ที่เรากําลังดําเนินการใหแลวเสร็จในเร็วๆ น้ี  ขอให

ทานประธานสภาฯ กรุณาสงใหสมาชิกสภาฯ ที่บานดวยครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  คะ   ดิฉันจะรับเรื่องไวและประสาน 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ไปยังกองแผนฯ  ใหนะคะ วาตองเรงและจัดสงใหทานสมาชิกสภาฯ ดวย  คะมีสมาชิก 

    สภาฯ  ทานใดจะอภิปรายหรือมีขอเสนอแนะอีกไหมคะ  เชิญทานนายกฯ  คะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ    ทานสมาชิก

นายก อบจ.ปน.   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทุกทาน    ผมตองขอขอบคุณทาน 

สมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน    ที่ไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 



ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวาระ ๒  และวาระ๓   ในสวนของผูบริหารน้ัน

ก็จะไดนําไปใชในการพัฒนา   และตองขอขอบคุณอีกครั้งหน่ึงที่ทานสมาชิกสภาฯ ได

มีการอภิปราย ซึ่งผมเองก็ขอยืนยันครับวา ในการอภิปรายของทานน้ันเปนประโยชน

อยางย่ิงตอการนําไปสูการพัฒนา  ผมจะรับการอภิปรายของทานและไปดําเนินการใน

ขอเสนอที่ทานต้ังขอสังเกตในวาระที่ ๑ ครับ และสําหรับทานแวหามะ  แวกือจิก ที่ได

อภิปรายเมื่อสักครู ในระเบียบวาระอื่นๆ ในเรื่องของเครื่องบันทึกเทปที่เราไดใชในการ

บันทึกการประชุมสภาฯ ผมก็จะไปตรวจสอบในรายละเอียดวามีปญหาเกิดข้ึนอยางไร 

-๘- 

 

เพราะสภาฯ เองก็ไดต้ังขอสังเกตในเรื่องของการถอดเทปในรายงานการประชุมสภาฯ

ลาชาหากสมมุติวาปญหาเกิดจากเครื่องบันทึกเทปก็จะรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป

ครับในสวนของทานรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ที่ไดอภิปรายเมื่อสักครูในเรื่องของการ 

ทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยเฉพาะราง

ขอบัญญัติฯ ตรงน้ีเปนแครางขอบัญญัติฯ เทาน้ัน  หลังจากที่เราไดผานสภาฯ ไปแลวก็

จะนําเสนอผูวาราชการจังหวัดปตตานี  เมื่อผูวาฯ ไดใหความเห็นชอบและประกาศใช  

ตอไปทางเจาหนาที่ก็จะจัดทําเปนรูปเลม  และจะมอบใหกับทานสมาชิกสภาฯ  คนละเลม

อยูแลวครับ  แตผมไมทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน  เพราะเหตุใดทานถึง

ไมไดรับขอบัญญัติที่เปนฉบับสมบูรณ  ผมจะตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงวาเปนเพราะเหตุใด  

ผมจะพยายามเรงใหเจาหนาที่ จัดทําใหเสร็จโดยเร็วและจะใหนําไปมอบกับทาน

สมาชิกและหัวหนาสวนใหไดรับทุกคนโดยเร็วที่สุด  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ คะ ที่ไดช้ีแจงขอเสนอแนะและขอสงสัยของทานสมาชิก

ประธานสภา อบจ.ปน.  สภาฯ   สําหรับวันน้ี   ดิฉันในนามประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทานนายกฯ  ฝายบริหาร หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวม

ประชุมทุกทาน ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ทําใหการประชุมสภาฯ ในวันน้ี สําเร็จ

และลุลวงไปดวยดี  ดิฉันขอปดการประชุมฯ เพียงแคน้ี  ขอบคุณคะ 

 

 

ปดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.      

 
 

 

(ลงช่ือ).................................................เลขานุการสภา/ผูบันทึก 



           (นายจํารัส    สีทองช่ืน) 

 

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

           (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 

ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

 

 

 

 

 

  

       

  

 


