
รายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำป ๒๕๕๙
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
โทร. ๐-๗๓๓๓-๖๕๕๙



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1   ประจําปี ๒๕๕9 

วันที่  30 กนัยายน  ๒๕๕9   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตาน ี

……………………………………………. 
 

   ผู้มาประชุม 
1. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
2. นายมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒)  

   3. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 
   4. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.เมือง     
   5. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.เมือง 
   6. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 5 อ.เมือง 
   7. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ 
   8. นายอุดมพันธ์ุ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 
   9. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
 10. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง 
 ๑1. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑2. นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะรัง 
 ๑3. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหร่ิง 
 14. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.สายบุรี 
 ๑5. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
 ๑6. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
 ๑7. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
 18. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.หนองจิก 
 19. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
 20. นายวันนิวัติ ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     เขต ๒  อ.ปะนาเระ 
 ๒1. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.กะพ้อ 
 ๒2. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
  
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นายเศรษฐ ์ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
    2. นายอรณุ  เบ็ญจลักษณ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๑) 
    3. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๒) 
    4. นายคอเลฟ เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    5. นายประยูรเดช คณานุรักษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    6. นายอ๊ะหามะ หะยีดือราแม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    7. นายจํารสั     สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รกท.ปลัด อบจ.ปัตตานี 
    8. นางเกือ้กูล  พิธีรัตนานนท ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปัตตานี  
    9. นายอรณุ  อนันตสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
  10. นางเพ็ญศร ี ร่วมจินดา ผู้อํานวยการกองคลัง 
  11. นางสุรี  สะหนิบุตร ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
  12. นายสุทศัน์  สังขรัตน์  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  13. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  ๑4. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
  ๑5. นางสุดา  ทับทิมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๑6. นายสาเหาะ มูเล็ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี 
  ๑7. นายประเสริฐ อิบรอเห็น รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม รกท. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
  18. นางจรินทร รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  19. นางภคินี  แก้วง่าย  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
  20. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
  21. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
  22. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
  23. ว่าที่ ร.ต.กมล เดชศิริ  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  24. นายอนุสรณ ์ พิทักษ์สันติกุล นิติกรชํานาญการ  
  ๒5. นายฮานาฟี มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
  ๒6. นางสายชล คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
  ๒7. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  28. นางสาวณัฏฐิณ ี มามะ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
  29. นายอิบนูฮายา แดมะ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
    ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑. นางสาวรอฮานี  มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(ลาคลอด) 
 2. นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี   เขต ๑ อ.เมือง 

    ๓. นายซุกรัน   นาแว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ยะหร่ิง 
    4. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหร่ิง 
    5. นายรุสดี   สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.สายบุรี 
    6. นายมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.ทุ่งยางแดง 
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นายจํารัส  สีทองช่ืน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้ 

เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกทา่น    ขณะนี้    มสีมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เข้าร่วมประชุม  จํานวน  20  คน  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา อบจ. 
ถือว่าครบองค์ประชุม เน่ืองจากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ไม่สามารถเข้าประชุมได้  ขอเรียนเชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี(คนที่ 1)  นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว  ขึ้นทําหน้าที่ในการประชุมในวันน้ี  
ขอเรียนเชิญครับ   

    
นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว  เชิญน่ังค่ะ   
รองประธานสภา อบจ.(คนที่ 1) 
 
นายจํารัส   สีทองช่ืน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ 

ด้วยเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําปี 
๒๕๕๙ มีกําหนด ๗ วัน ต้ังแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

  
    

นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ท่านนายกฯ  ท่านรอง   
รองประธานสภา อบจ.(คนที่ 1) นายกฯ เลขานุการนายก ที่ปรึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาทําหน้าที่ในวันน้ี 
  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัย วิสามัญ 

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ มีกําหนด ๗ วัน ต้ังแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๙ สําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีในครั้งน้ี  เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งได้กําหนดไว้ในระเบียบ 
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วาระการประชุมแล้ว  ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกันและขอเปิดการประชุมเพ่ือเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คลอดบุตร  เมื่อวันวันจันทร์ที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙   
ณ  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดี
กับท่านประธานสภาฯ  ที่ได้บุตรชายด้วยค่ะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
      ส่วนจังหวัดปัตตานี  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม  ไมม่ีนะคะ ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณา 

เสร็จแล้ว  ไมม่ีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม ่   

 ๕.๑  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน ๒ รายการ   

5.1.1  โอนเพ่ิม  จํานวน 1 รายการ  โครงการปรับปรุงอาคารโรงยิมสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน 2,259,000 บาท 

5.1.2  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่  จํานวน 1 รายการ  โครงการขุดลอกคลอง
ตุยง หมู่ที่ 1 ,2,3,5,6 ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง-ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน 2,300,000 บาท  ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ   

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ   
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติ ท่านรองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม ่   
 ๕.๑  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน ๒ รายการ   

       5.1.1  โอนเพิ่ม จํานวน 1 รายการ  โครงการปรับปรุงอาคารโรงยิม
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน 2,259,000 บาท 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายสําหรับเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ไปแล้วน้ัน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ดําเนินการตรวจสอบอาคารโรงยิม
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า)  ปรากฏว่า  สภาพของ 
เสาตัวอาคารไม่แข็งแรง  และมีสภาพชํารุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งานที่มีการจัด
กิจกรรมต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ตัวอาคารอาจจะพังทลายได้ จึงมี 
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ความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงอาคารโรงยิม (หลังเก่า)  เป็นการเร่งด่วน    เพ่ือเป็นการ 
รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งทําให้งบประมาณที่ตั้งไว้
เดิมไม่เพียงพอ  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลาว่า ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินการก่อสร้างถนน
สายบ้านเกาะตา - บ้านป่าไร่ - หมู่ที่ 3 บ้านเกาะตา ตําบลทุ่งพลา อําเภอโคกโพธ์ิ  
จังหวัดปัตตานี  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ตั ้งงบประมาณการ
ก่อสร้างถนนสายดังกล่าวไว้แล้ว เป็นการดําเนินโครงการซ้ําซ้อน จึงไม่มีความ
จําเป ็นต ้องดําเน ินงานในโครงการนี ้อ ีกต ่อไป  ในการนี ้ จึงขออน ุม ัต ิโอนเง ิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 
 โอนเพิ ่ม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน้า ๑๑๖  ลําดับที่ ๒.๑.๒  
ประเภท  ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ต้ังไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยทํา
การเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา  ห้องนํ้า  ระบบไฟฟ้า และที่นั่ง ฯลฯ (ตามแบบท่ี 
อบจ. กําหนด)  โอนเพิ่ม  ๒,๒๕๙,๐๐๐  บาท  รวมตั้งจ่าย  ๒,๗๕๙,๐๐๐  บาท 
 โดยโอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์
ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง หน้า ๑๐๒  ลําดับที ่ ๒ .๑ .๗  ประเภท  ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน  ตั ้งไว้ ๒ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท  เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายบ้านเกาะตา - บ้านป่าไร่ - หมู่ที่ 3 บ้านเกาะตา ตําบล
ทุ่งพลา  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ขนาดผิวจราจร  กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว 
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร (ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร)  (ตามแบบที่ 
อบจ. กําหนด)  โอนลด  ๒,๒๕๙,๐๐๐  บาท   

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ี  เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติมา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
พิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ  

 
นางสาวอุมาวด ี อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์   สายบ้านเกาะตา - บ้านป่าไร่ - หมู่ที่ ๓  
บ้านเกาะตา  ตําบลทุ่งพลา  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  จํานวน  ๒,๒๕๙,๐๐๐ บาท  
ไปเพ่ิมเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
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จํานวน ๒,๒๕๙,๐๐๐ บาท  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ มีไหมค่ะ  
ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติค่ะ 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยโอนลดจากหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์  จํานวน ๒,๒๕๙,๐๐๐ บาท  
ไปเพ่ิมเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จํานวน  ๒,๒๕๙,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้น  ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจํานวน 
20 เสียงนะคะ   

   -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปเพ่ิมเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จํานวน 2,259,000 บาท  กรุณายกมือ
ขึ้นค่ะ  ไม่มีนะคะ  

เป็นอันว่า สภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปเพิ่มเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จํานวน  ๒,๒๕๙,๐๐๐ บาท  เห็นชอบ
จํานวน  20 เสียงนะคะ  ต่อไปค่ะ   

๕.๑.๒  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จํานวน ๑ รายการ  ค่าขุดลอกคลองตุยง  
หมู่ที ่ ๑,๒,๓,๕,๖  ตําบลคลองใหม่  อําเภอยะรัง - ตําบลยาบี  อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี  ขอเชิญนายกฯ แถลง ค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ   
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติ ท่านรองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน 

5.๑.๒  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จํานวน  ๑ รายการ ค่าขุดลอกคลองตุยง  
หมู่ที่  ๑,๒,๓,๕,๖   ตําบลคลองใหม่   อําเภอยะรัง - ตําบลยาบี  อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี  

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ได้ประกาศใช้ข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และได้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายสําหรับเป็นค่าก่อสร้างถนนสายหมู่ที่ ๑-๓  ตําบลปูยุด - หมู่ที่ ๘  บ้านกูนิง  
ตําบลประจัน อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ไปแล้วน้ัน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้รับการประสานจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปูยุดว่า  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑-๓ ตําบลปูยุด - หมู่ที่ ๘ 
บ้านกูนิง  ตําบลประจัน  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  เป็นโครงการที่ดําเนินการ
ซ้ําซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตําบลปูยุด จึงไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการอีก
ต่อไป  จึงทําให้มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ในโครงการ
ดังกล่าว  ประกอบกับได้รับการร้องขอจากประชาชนในพ้ืนที่ริมคลองสายตุยง หมู่ที่  
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๑,๒,๓,๕,๖ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณนํ้าในคลองที่มีปริมาณน้อยเป็นนํ้า
ขัง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค  จึงได้เข้าไปดําเนินการตรวจสอบ
พื้นที่  พบว่าเกิดจากปัญหาแหล่งนํ้าตื้นเขิน  เมื่อปริมาณนํ้าน้อยจึงทําให้เกิดนํ้าขัง  
และเมื่อมีฝนตกทําไห้ไม่สามารถระบายนํ้าได้ทันจนเกิดนํ้าท่วมขังในพื้นที่  ดังนั้น  
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความจําเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งนํ้า
และป่าไม้  หมวดค่าครุภ ัณฑ์ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายนํ้า ต้ังไว้ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองตุยง 
หมู ่ที ่ ๑,๒ ,๓ ,๕ ,๖ ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง - ตําบลยาบี  อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ยาว ๓,๕๕๒.๐๐ เมตร  ลึก ๖.๐๐ 
เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง)   
 โดยโอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน หน้า ๑๐๑ ลําดับที่ 
๒.๑.๕ ตั้งไว้  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑-๓ 
ตําบลปูยุด - หมู ่ที ่ ๘  บ้านกูนิง  ตําบลประจัน  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๕๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบที่ 
อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)  โอนลด  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ี  เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติมา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
พิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย    
รองประธานสภา อบจ.ปน(คนที่ 1) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบุกเบิกถนน 

หินคลุก  หมู่ที่ ๑ - ๓  ตําบลปูยุด - หมู่ที่ ๘  บ้านกูนิง  ตําบลประจัน  อําเภอยะรัง  
จํานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  ไปต้ังจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองตุยง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖ 
ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง-ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ มีไหมค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติค่ะ  

-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ  โดยโอนลดจาก
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑-๓ ตําบลปูยุด -
หมู่ที่ ๘ บ้านกูนิง ตําบลประจัน อําเภอยะรัง จํานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  มาต้ังจ่าย 
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เป็นค่าขุดลอกคลองตุยง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖ ตําบลคลองใหม่  อําเภอยะรัง-ตําบลยาบี 
อําเภอหนองจิก  เป็นเงิน  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจํานวน
20 เสียงนะคะ   

 -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ต้ังจ่ายเป็น
ค่าขุดลอกคลองตุยง  หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖  ตําบลคลองใหม่  อําเภอยะรัง - ตําบลยาบี  
อําเภอหนองจิก  เป็นเงิน  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่มีนะคะ 

       เป็นอันว่า  สภาอนุมัติโอนงบประมาณ  ต้ังจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองตุยง 
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖ ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง-ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก เป็นเงิน  
๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  จํานวน 20 เสียงนะคะ  ต่อไปค่ะ 

๕.๒  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  จํานวน 4 รายการ  ประกอบด้วย  

       ๑. ค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรมของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม  เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

         ๒. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑ ชุด  
ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
                 3. ค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เป็นเงิน ๒,๗๕๙,๐๐๐ บาท 

๔.  ค่าขุดลอกคลองตุยง  หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖    ตําบลคลองใหม่  อําเภอ
ยะรัง-ตําบลยาบี  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน 2,300,000 บาท  
ขอเชิญนายกฯ แถลง ค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ   
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติ  รองนายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

๕.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วน้ัน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙  ดังน้ี  
 ๑)  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
และโปรแกรมระบบสัมผัสจอชนิดจุดตัดอินฟาเรด มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ น้ิว 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซลของโรงเรียนบ้านเขาตูม เป็นเงิน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

  
 



-10- 
 

 ๒)  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ประเภท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  พร้อม
ติดต้ัง  จํานวน ๑ ชุด ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ๓ )  แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาการ  งานก ีฬาและ
นันทนาการ  ประเภท  ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามแบบที่ อบจ. 
กําหนด  เป็นเงิน ๒,๗๕๙,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 
 ๔)  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ ประเภท ค่า
ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ้า  เพื ่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองตุยง หมู ่ที่ 
๑,๒,๓,๕,๖ ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง - ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี  ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ยาว ๓,๕๕๒.๐๐ เมตร  ลึก ๖.๐๐ เมตร (ตาม
แบบที่ อบจ.กําหนด)  เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)   

การขออ นุมั ติ กั น เงิน งบประมาณ รายจ่ าย ในครั้ ง น้ี  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕๙ ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความ
จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี จึงเสนอญัตติน้ี เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ   

 
นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ  ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน ๔ รายการ  ประกอบด้วย 

๑. ค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรม  ของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม  เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

     ๒. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV  พร้อมติดต้ัง  จํานวน  ๑  ชุด  
ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

                 ๓.  ค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี  เป็นเงิน  ๒,๗๕๙,๐๐๐  บาท 

                ๔. ค่าขุดลอกคลองตุยง  หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖   ตําบลคลองใหม่  อําเภอยะรัง -  
ตําบลยาบี  อําเภอหนองจิก  เป็นเงิน  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายไหม  เชิญค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติค่ะ  โดยจะขอมติไปทีละรายการ 

๑. ค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรม  ของ 
โรงเรียนบ้านเขาตูม  เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าจัดซื้อ
กระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรม ของโรงเรียนบ้านเขาตูม เป็นเงิน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจํานวน  20 เสียงนะคะ   
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-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย   
ค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรม ของโรงเรียนบ้านเขาตูม 
เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้น  ไม่มีนะคะ   

เป็นอันว่า  สภาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรมของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท   
จํานวน 20 เสียง  ต่อไปค่ะ 

๒.  ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV  พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑ ชุด 
ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV  พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑ ชุด  ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  
เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  กรุณายกมือขึ้น  เห็นชอบจํานวน 20 เสียงนะคะ   

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑ ชุด  ของโรงเรียน
บ้านเขาตูม  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  กรุณายกมือขึ้น  ไม่มีนะคะ   

เป็นอันว่าสภา  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑ ชุด ของโรงเรียนบ้านเขาตูม เป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  จํานวน 20 เสียง  ต่อไปค่ะ 
 ๓.  ค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เป็นเงิน  ๒,๗๕๙,๐๐๐  บาท    

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน 
๒,๗๕๙,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจํานวน  20  เสียงนะคะ   

-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน  
๒,๗๕๙,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่มีนะคะ     

เป็นอันว่า  สภาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ค่าปรับปรุงอาคารโรงยิม 
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน  ๒,๗๕๙,๐๐๐  บาท   

     จํานวน  20  เสียง  ต่อไปค่ะ 
      ๔.  ค่าขุดลอกคลองตุยง  หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖   ตําบลคลองใหม่  อําเภอยะรัง -  

ตําบลยาบี  อําเภอหนองจิก  เป็นเงิน  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท  
-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ค่าขุด

ลอกคลองตุยง  หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖  ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง - ตําบลยาบี  อําเภอ
หนองจิก เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจํานวน 20 เสียง   

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าขุด
ลอกคลองตุยง  หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๓ ,๕ ,๖   ตําบลคลองใหม่  อําเภอยะรัง - ตําบลยาบี  
อําเภอหนองจิก  เป็นเงิน  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท  กรุณายกมือขึ้น  ไม่มีนะคะ 
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เป็นอันว่า  สภาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าขุดลอกคลองตุยง หมู่ที่ 
๑,๒,๓,๕,๖   ตําบลคลองใหม่  อําเภอยะรัง - ตําบลยาบี  อําเภอหนองจิก  เป็นเงิน  
๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท  เห็นชอบจํานวน 20 เสียงนะคะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือจะ
อภิปรายในระเบียบวาระน้ีไหมค่ะ  เชิญค่ะ  เชิญท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ ค่ะ 

 
นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.ยะหร่ิง ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ  ท่านที่ปรึกษา 

นายกฯ ท่านเลขานายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
ทุกท่าน  กระผมนายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 1 อําเภอยะหร่ิง  มี 2 เรื่องด้วยกันครับท่านประธานสภาฯ  
 เรื่องแรกครับ กระผมได้รับหนังสือ ที่ ปน 51007/1713 ลงวันที่ 2 
กันยายน 2559 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นหนังสือขอ
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีการจัดงานวันรอยอฮัจย์อีดีลอัฎฮา ครั้งที่ 15 ประจําปี 
2559  ในที่น้ีคงจํากันได้นะครับว่าวันรายอฮัจย์อีดีลอัฎฮา ตรงกับวันจันทร์ที่ 12
กันยายน 2559  ขอประทานโทษครับท่านประธานสภาฯ ผมได้รับหนังสือฯ วันที่ 17 
กันยายน 2559  ไม่ได้มาบอกกล่าวเพ่ือหาใครผิดใครพลาดนะครับ  เรื่องของเรื่องก็คือ
ว่ามันมีซองซึ่งบรรจุหนังสือไว้และมีการ์ดเชิญ ซึ่งลงเลขชําระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ น5/2550 อบจ.ปัตตานี ก็คือว่าส่งทางไปรษณีย์ครับ ขอฝากท่าน
ประธานสภาฯ ไปยังท่านนายกฯ ว่าเราล่าช้าหรือไปรษณี ย์ล่าช้า ขอฝากท่าน
ประธานสภาฯ ไปยังท่านนายกฯ ช่วยตรวจสอบด้วยครับ 

เรื่องที่สองครับ เก่ียวกับกีฬา ในที่ประชุมตรงน้ีเกินครึ่งก็คงจะได้รู้ว่าตอนน้ีมี
การจัดฟุตบอลลีก อายุไม่เกิน 20 ปี ทั่วจังหวัดปัตตานีนะครับ จัดในระดับอําเภอ ชิง
แชมป์ในระดับอําเภอ  ส่งทีมประจําตําบลเข้าแข่งขัน จัดโดยทหารครับ ขออภัยที่ต้อง
เอ่ยถึง กระผมดูๆ แล้วก็เป็นการดีครับ แต่ก็อาจจะเป็นการผิดฝาผิดตัว เพราะว่าทหาร
น่ีสมควรที่จะทํางานที่ถนัดกว่าน้ี  เรื่องของเรื่องก็คือท่านนายกฯ ของเรานี่ ถ้าว่ากัน
ตามภาษาวัยรุ่นก็คือนักกีฬาตัวพ่อเลยครับ เป็นผู้ที่ช่ืนชอบกีฬา กีฬาทุกประเภทนายกฯ 
เล่นได้เกือบหมดนะครับ ถือว่ามาขายไอเดียแล้วกันนะครับ ผมอยากจะให้ อบจ.
ปัตตานีมีโครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือชิงรางวัลครับ เน้นว่าเพ่ือชิงรางวัลไม่ใช่เงินรางวัลนะ
ครับแชมป์อาจจะล้านหน่ึง ไม่ใช่เงินรางวัลนะครับ เป็นการชิงรางวัล แชมป์สักล้านหนึ่ง 
รองแชมป์สักห้าแสน หรือที่ 3 ก็ลดหลั่นลงไปนะครับ เป็นรางวัลซึ่งแต่ละตําบลส่งเป็น
โครงการมาว่า ถ้าได้แชมป์จะทําโครงการน้ีในวงเงินที่ อบจ.ปัตตานีกําหนด กระผมเอง
ไม่ได้แม่นในระเบียบพัสดุ ไม่ได้แม่นในระเบียบการเงิน ทางหัวหน้าส่วนหรือท่านรอง
ปลัด หรือทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอาจจะแม่นกว่า แต่กระผมอยากเห็น อบจ.ปัตตานี 
จัดงานระดับจังหวัดซึ่งส่งทีมเข้าแข่งขันในนามตําบลนะครับ   เป็นฟุตบอลก็ได้รางวัล
สักล้าน แต่เวลาเราให้รางวัลเขาควรให้เป็นโครงการซึ่ง อบจ. ปัตตานี ลงไปทํา อาจจะ
เป็นลานกีฬา ถ้าล้านหน่ึงเขาอาจจะทําสักเจ็ดแสน หรือแปดแสน หรือเก้าแสน เราก็ 
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ลงไปทําให้เขา หรือนายกฯ ชอบเตะตะกร้ออาจจะจัดกีฬาตะกร้อ รางวัลอาจจะน้อยลง
มานิดหน่ึง แชมป์อาจจะแสนหน่ึง รองแชมป์อาจจะห้าหมื่น แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน เขาก็ต้องส่ง
โครงการมาว่าถ้าได้แชมป์เขาจะเอาโครงการอะไร ถ้าเขาได้รองแชมป์เขาจะเอาโครงการ
อะไร แต่ผมไม่ได้แม่นเรื่องระเบียบ เรื่องของเรื่องก็มาจากเพ่ือนผมที่อยู่กระบ่ี ต้องขอ
อภัยที่เอ่ยถึง อบจ.กระบ่ี เขาอยู่คลองท่อม เขามีโครงการอย่างน้ีทุกปี ก็ไม่เป็นเรื่องน่า
เกลียดอะไรที่เราจะต้องเลียนแบบโครงการดีๆ สิ่งดีๆ บางที่จัดฟุตบอลในระดับจังหวัด 
ทั่วจังหวัดน่ีเราอาจจะได้ช้างเผือกมาเข้าสู่สโมสร ปัตตานีเอฟซี ก็ได้ แล้วแต่จะจัดจํากัด
อายุ หรือจะจัดตามความอาวุโส หรือแบบเด็กๆ แล้วแต่ครับ แต่เงินรางวัลไม่มีให้ แต่
เราจะให้เป็นโครงการเท่าวงเงินที่เราระบุไว้ ขอเรียนเพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ 
 

นางสาวอุมาวด ี อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ ที่ได้สอบถามเกี่ยวกับหนังสือเชิญร่วม 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันรายอฮัจย์อีดีลอัฎฮา และมีข้อเสนอแนะที่ดี

เก่ียวกับการจัดโครงการการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ดิฉันจะให้
ท่านนายกฯ ช้ีแจงทีเดียวเลยนะคะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะอีกไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ  เชิญคุณแวหามะ  แวกือจิก  ค่ะ 

 
นายแวหามะ  แวกือจิก    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน.เขต 3 อ.เมือง  ท่านรองนายกฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ  ท่านที่ปรึกษา 

นายกฯ ท่านเลขานายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
ทุกท่าน กระผมนายแวหามะ  แวกือจิก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 3  อําเภอเมือง สิ่งที่ผมจะพูดถึงมันก็เป็นเร่ืองของวาระ ซึ่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะหมดอายุในเดือนตุลาคม 2559 ที่จะถึงน้ี ผมได้ดูในบัตร
สมาชิกสภาฯ ปรากฏว่าอายุของบัตรจะหมดวันที่ 13 ตุลาคม 2559  กระผมอยากจะ
ฝากท่านประธานสภาฯ  ไปยังท่านนายกฯ  ว่ามีระเบียบที่จะต่ออายุบัตรหรือไม่  
อย่างไร ถ้าได้ขอความกรุณาแจ้งให้เพ่ือนๆ สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย ขอบคุณครับ 
 

นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านแวหามะ  แวกือจิก  ค่ะ  ที่ได้สอบถามเกี่ยวกับบัตรสมาชิกสภาฯ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) ซึ่งจะหมดอายุ  ในวันที่ 31 ตุลาม 2559 น้ี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย

หรือมีข้อเสนอแนะอีกไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ ตอบข้อเสนอแนะ
และข้อสงสัยของสมาชิกสภาฯ  ค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ   
นายก อบจ.ปน. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านรองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้อภิปรายข้อสงสัยใน
ประเด็นต่างๆ ท่านแรกคือท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ มี 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกก็คือ
เรื่อง หนังสือขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีจัดงานวันรอยอฮัจย์อีดีลอัฎฮา  ครั้งที่ 15 
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ประจําปี 2559  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้กําหนดจัดโครงการ
ดังกล่าว  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559  ณ  สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  หนังสือลงวันที่ 2 กันยายน 2559 แต่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับ
หนังสือฯ วันที่ 17 กันยายน 2559 ตรงนี้ถูกต้องนะครับ ท่านได้ต้ังข้อสังเกตว่าเป็น
เพราะเหตุใด ตรงนี้ผมยังไม่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเพราะเหตุใด ส่งหนังสืออย่างไร 
โดยส่งทางไปรษณีย์นะครับ  เมื่อสักครู่ก็รับทราบจากท่านรองเบญจวรรณ  ซูสารอ 
ซึ่งท่านก็บอกว่าคุณอนุมัติ  ซูสารอ  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ่ึงจะได้รับ
หนังสือเหมือนกัน ก็แสดงว่าทั้ง 2 ท่าน ได้รับหนังสือหลังจากโครงการดังกล่าว
ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ตรงน้ีผมขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบทางหน่วยงานที่
รับผิดชอบว่าเป็นเพราะเหตุใด ซึ่งถ้าดูแล้วก็คือว่าหนังสือฯ ลงวันที่ 2 กันยายน 
2559  ซึ่งผมเองก็ได้มีบัญชาให้กับทางกองการศึกษาฯ ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมฯ ใน
วันดังกล่าว ว่าให้ทําหนังสือเชิญสมาชิกสภาฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และหัวหน้า
หน่วยงานราชการให้ส่งเน่ินๆ เพราะฉะน้ัน หนังสือฯ ถ้าลงวันที่ 2 กันยายน 2559 
ก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบส่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์ก็ต้องส่งไปทางผู้รับ 
ตรงน้ีก็ต้องดูนะครับ ว่าการส่งหนังสือฯ ของเราก็คือว่าเราส่งไปหลังจากที่ผมลงนาม
วันที่ 2 กันยายน 2559 แต่ทางกองการศึกษาฯ ได้ส่งหนังสือฯ ไปยังแขกผู้มีเกียรติ
วันที่เท่าไหร่  สองก็คือว่าทางไปรษณีย์เขาใช้เวลาก่ีวันในการนําส่งไปถึงมือผู้รับ ปกติ
แล้วถ้าลงนามวันที่ 2 กันยายน 2559 ก่อนจะถึงมือผู้รับน่ี ก็น่าจะถึงมือผู้รับก่อนที่
จะดําเนินโครงการด้วยซ้ํา ก็คือ 10 วันน่าจะมีเวลามากพอแล้ว น่าจะใช้เวลา
ประมาณ 4 หรือ 5 วัน ประมาณน้ันด้วยซ้ําไป ตรงนี้ผมขออนุญาตตรวจสอบอีกครั้ง
หน่ึงนะครับ ว่าเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อบจ. ว่าส่งช้าไหม หรือว่าเกิด
จากความบกพร่องของทางไปรษณีย์หรือเปล่า เพราะการที่เราส่งหนังสือมีอยู่ 2 ทาง
คือ หน่ึงส่งด้วยมือเจ้าหน้าที่เอง กับสองส่งไปทางไปรษณีย์ ทั้ง 2 อย่างสามารถที่จะ
ทําได้ แต่ทางไปรษณีย์จําเป็นที่จะส่งต้ังแต่เน่ินๆ ในช่วงเวลา 10 วัน ก็คงจะเพียงพอ
และคงถึงมือผู้รับ ตรงนี้ก็ขออนุญาตช้ีแจงในครั้งต่อไปนะครับ ได้รายละเอียดอย่างไร
ผมจะแจ้งให้ท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ  ได้รับทราบครับ ต่อไปเร่ืองที่ 2 เรื่องของกีฬา
ฟุตบอลที่ท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ ได้อภิปรายและได้นําข้อเสนอให้ทาง อบจ.ปัตตานี 
รับไปพิจารณาโดยยกตัวอย่างจาก อบจ.กระบี่ ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลให้กับ
เยาวชนและนักเรียนให้มีเวทีในการแข่งขันฟุตบอลและมีรางวัลในรูปแบบของ
โครงการ  โครงการน้ีเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นฟุตบอล ซึ่งเราก็มีแนวคิดใน
การที่จะทําและได้มีการหารือกับจังหวัดเพ่ือไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อน เช่นท่องเที่ยว
จังหวัด สมาคมกีฬาจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนากีฬาจังหวัด ซึ่งผมก็เป็น
คณะกรรมการในชุดน้ีด้วยก็นําเสนอในโครงการน้ี ผมเห็นทาง อบจ. สงขลา เขาทําใน
รูปแบบของฟุตบอลลีก แต่เขาจะเปิดโอเพ่น ซึ่งจะเป็นเยาวชนและประชาชน และ
รางวัลทาง อบจ. สงขลา ได้ต้ังเป็นงบประมาณ แต่หน่วยงานที่ส่งต้องเป็นอําเภอ ใน
นามของอําเภอ ถ้าสมมุติว่าเรามี 12 อําเภอ  ก็คือว่าอําเภอต้องส่ง และถ้าอําเภอส่ง
เราต้องต้ังเป็นเงินรางวัลในรูปแบบของตัวโครงการ   แต่จะต้องมีโครงการ  จะต้องมี  
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การประชุมหารือกันจะต้องมีแผนอยู่ใน อบจ. ด้วย  การต้ังงบประมาณเป็นรางวัล 
ตรงน้ีสามารถมีแผนอยู่ใน อบจ. ด้วย การต้ังงบประมาณเป็นรางวัล   ตรงนี้สามารถ
ที่จะทําได้ แต่ผมก็ได้คิดครับว่าให้หน่วยงานที่เขามีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง เช่น สมาคม
กีฬา สมาคมกีฬาน่ีส่วนหน่ึงงบมาจาก อบจ. ที่อุดหนุนไปยังสมาคมกีฬา เราพยายาม
ที่จะทําด้วยการบูรณาการ ถ้าสมมุติว่า อบจ. ทําฝ่ายเดียวมันก็ไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าที่ควร จะต้องประสานทางท้องถิ่นด้วยกัน  ต้องประสานกับ อบต.  ประสานกับ
อําเภอด้วยในการจัดส่งนักกีฬาแต่ละประเภทจะต้องมีเวทีแข่งขันในระดับอําเภอ เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนระดับอําเภอ เพราะฉะน้ัน อบต. จะต้องแข่งขันกันในระดับอําเภอ 
โดยให้ อบต. เป็นเจ้าของทีมและจะต้องมีรางวัลในระดับอําเภอ ในระดับหน่ึงก่อน 
และพอได้ 12 อําเภอขึ้นมาจึงแข่งขันในระดับจังหวัด แต่สมมุติว่าจะจัดในระดับทัวร์
นาเมนท์อย่างเดียวมันก็ทําได้ หรือว่าจะจัดแบบลีกเก็บคะแนนก็ทําได้ ตรงนี้ก็คือว่า
ผมจะไปดูในเรื่องของระเบียบฯ กับข้อเสนอที่ท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ ได้นําเสนอ 
เป็นข้อเสนอที่ดี อาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนชอบกีฬาก็เลยหารูปแบบ และอาจจะ
เห็นตัวอย่างจากหน่วยงานอ่ืนที่ เขาทําและยังไม่มีประสบการณ์  แต่ถ้า อบจ . 
ดําเนินการ ท้องถิ่นดําเนินการ หรือว่าสมาคมกีฬาดําเนินการก็อาจจะดีกว่า ตรงน้ีผม
ขอรับไว้พิจารณาว่าจะเข้าแผนของ อบจ. หรือว่าแผนของสมาคมกีฬาเองหรือไม่ครับ
ตรงนี้นําเรียนในข้อสอบถามและข้อเสนอแนะของท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ เพียงเท่าน้ี
ก่อนครับ ส่วนในเรื่องข้อสอบถามของสมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต 2 อําเภอเมือง  
ท่านแวหามะ  แวกือจิก  ในเรื่องของวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาฯ และ
ผู้บริหารที่จะหมดวาระในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่จะถึงน้ี ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบ
รายละเอียดพอ ว่าท้องถิ่นที่หมดวาระเขาต่อกันอย่างไร ซึ่งที่ทราบน่ีก็คือบัตร
ประจําตัวสมาชิกสภาฯ น้ีต้องทําบัตรใหม่อยู่แล้ว แต่จะต้องมีหนังสือ ตอนน้ีเรายึด
คําสั่ง คสช. อยู่แล้วในการต่อ โดยการใช้กฎหมายพิเศษน้ีอยู่แล้ว แต่ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างหรือสูญญากาศ  เช่น  เราหมดวาระวันที่ 13 ตุลาคม 
2559 คือหนังสืออาจจะมาให้เราดําเนินการต่อ หนังสืออาจจะมาจาก กกต. จังหวัด 
หรือหนังสือจากจังหวัดถึง อบจ. แล้วเราก็ดําเนินการหรือทํางานต่อ ในเรื่องของบัตร
ก็คงจะแจ้งให้พวกเราดําเนินการในการถ่ายรูปทําบัตรใหม่ ตรงนี้ก็คงจะต้องรอ แต่ไม่
มีการเว้นช่วงสักเดือนหน่ึง หรือว่าพักผ่อนสักอาทิตย์หน่ึงไม่ใช่นะครับ ก็คือมันต้อง
เดินไปเร่ือย เด๋ียวก็คงมีหนังสือแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบกันทุกคนครับ  
ขอบคุณครับ  
 

นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านนายกฯ  ค่ะ  ที่ได้ตอบข้อสอบถามและได้ช้ีแจงให้ท่านสมาชิก 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ทั้ง  2  ท่านค่ะ  ในหลายๆ ประเด็นด้วยกัน 
  และก็ครบกันทุกคนแล้วนะคะ มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือมี

ข้อเสนอแนะจะเพิ่มเติมในระเบียบวาระน้ีอีกไหมค่ะ เชิญค่ะ ถ้าไม่มี สําหรับวันน้ี 
ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ 
ท่านเลขานายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม  
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  ทุกท่าน  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันน้ี 

โดยพร้อมเพรียงกัน ทําให้การประชุมครั้งน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ดี  ดิฉันขอปิดประชุม
เพียงแค่น้ี  ขอขอบคุณค่ะ 

 
 

ปิดการประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)..............................................เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
           ( นายจํารัส   สีทองช่ืน ) 
 

 
 

 
(ลงช่ือ)................................................... 
            (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 
 


