
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่1  ครัง้ที1่ประจําปี ๒๕60 
วันที่  29กันยายน  ๒๕60  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตาน ี
……………………………………………. 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
3. นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒) 
4. นายไฟซอล  อิสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.เมือง 
5. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 
6. นายยาการิยา  แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานีเขต ๔ อ.เมือง 
7. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต 5 อ.เมือง 
8. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ 
9. นายอุดมพันธ์ุ  มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 
10. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง 
11. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง 
12. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 
๑3. นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 
๑4. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหร่ิง 
๑5. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะหร่ิง 
๑6. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหร่ิง 
17. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี 
๑8. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี 
๑9. นายรุสดี  สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี 
20. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
21. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
22. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 
23. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
24. นายวันนิวัติ  ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
๒5. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
26. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต อ.ทุ่งยางแดง 
๒7. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายเศรษฐ ์  อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
2. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๑) 
3. นายคอเลฟ  เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
4. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. นายอ๊ะหามะ  หะยีดือราแม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
6. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปัตตานี 
7. นายจํารัส      สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
8. นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 
10. นายสุทัศน์  สังขรัตน์  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11  นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2. นางสุดา  ทับทิมทอง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑3. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
14. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะบิงตีงี รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนตะบิงตีงี 
15. นางสาวอัยรินทร ์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
16. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
14. นางวีระวรรณ คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
15. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางสุวณี  หะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
17. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
18. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
19.นายสมมาตร ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
20. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
21. นายอนุสรณ์  พิทักษ์สันติกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายนิติการฯ 
23. นายฮานาฟี  มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
24. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
25. นางจรินทร  รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
26. นางวาสนา อินทสมบูรณ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
27. นางสายชล  คงสองเมอืง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
28. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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     ถึงกําหนดเวลาประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ
    ผู้มาประชุมได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบให้สญัญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้า 

ห้องประชุม 
 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ
รองประธานสภา อบจ.ปน(คนที่ 1) ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขณะนี้  

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมจํานวน 22คน ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
สภาฯ ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ 

ด้วยในวันน้ี นางสาวรอฮานีมาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานี  ติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงได้มอบหมายให้ดิฉัน 
นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว  ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี คนที่ ๑ มาปฏิบัติหน้าที่แทน ต่อไปดิฉันจะเข้าสู่ระเบียบวาระก่อนการ
ประชุม           

เน่ืองจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ย่ืนหนังสือขอ
ลาออกจากตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่๑๘ 
สิงหาคม๒๕๖๐จึงมีผลทําให้ไม่มีตําแหน่งเลขานุการสภาฯดังน้ันจะต้องเลือก
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราวทําหน้าที่เลขานุการสภาฯ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๑๙ วรรคท้ายกําหนดว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
ใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําโดยการยกมือ ต่อไป
ดิฉันขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ที่ทําหน้าที่เลขานุการสภา อบจ. ช่ัวคราว ในสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในครั้ง
น้ี ขอเชิญเสนอค่ะเชิญท่านอดุลย์  หะยีสาเมาะ ค่ะ 
 

นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนาย อดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิก 
ส.อบจ.ปน.เขต อ.แม่ลาน  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอําเภอแม่ลาน ขอเสนอนายสุทัศน์  สังขรัตน์ 

ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดช่ัวคราว ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
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นางสาวอุมาวด ี  อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านอดุลย์   หะยีสาเมาะ  ค่ะผู้รับรอง ๒ คนถูกต้องนะคะ 
รองประธานสภา อบจ.ปน(คนที่ 1)  ผู้รับรองคนที่ 1  นายอัศมี  หยดีาโอะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 1 อ.หนองจิก 
ผู้รับรองคนที่ 2  นางสุพิศ   ขาวทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 1 อ.โคกโพธ์ิ 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนเป็นเลขานุการสภาฯ  อีกไหมค่ะ   

เชิญค่ะ ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายสุทัศน์  สังขรัตน์ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเลือกเป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่นช่ัวคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ต่อไปขอเชิญ
เลขานุการสภาท้องถิ่นขึ้นทําหน้าที่ค่ะ    

ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สําหรับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งน้ี เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอีกคร้ังหน่ึง คือการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ค่ะ 

  ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้กําหนดจัดงานร่วมละหมาดในวันฮารีรายอฮัจย์ 
ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  ดิฉัน  ขอเชิญชวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเข้า
ร่วมงานละหมาดในวันฮารีรายอฮัจย์  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยนะคะ 
ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดปัตตานี  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไมม่ีนะคะ ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที ่๔ เรือ่งที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
     ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอใหม ่

๕.๑ ญัตติ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑วาระที่  ๒ และวาระที่ ๓ 
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ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้พิจารณาและส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เพ่ือพิจารณาแปรญัตติในคราวประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐  น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒  เป็นการพิจารณาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่
มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน  ตามข้อบังคับข้อ ๕๑ 
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายงานค่ะ 

 
นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  
กรรมการแปรญัตติฯ กระผมนายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เขต 2อําเภอเมือง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติขอรายงานผล
การประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ดังน้ี 
 ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ลงมติรับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้พิจารณาใน
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้
กําหนดระเวลาเสนอคําแปรญัตติ ต้ังแต่วันที่ 17,18,21 สิงหาคม 2560 เวลา 
08.30น .  ถึง 16.30 น .  น้ัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ใด ย่ืนคําเสนอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
โดยละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการสงวนคําแปรญัตติ ไม่มีการสงวนความเห็น 
 ปรากฏผลการพิจารณา ดังน้ี 
 ช่ือข้อบัญญัติ  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

     ข้อ 1 - ข้อ 7  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     จึงเรียนเสนอมาเพ่ือให้สภาฯ พิจารณา  ขอบคุณครับ 
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นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   คณะกรรมการแปรญัตติได้มอบหมายให้ นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ   
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อําเภอเมืองเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ในวาระที่ ๒ ปรากฏผลดังน้ี 

ข้อที่ ๑ - ข้อที ่๗  ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข 
     เป็นอันว่าการพิจารณาวาระที่ ๒  เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ 

ลําดับต่อไป เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ตามข้อ 
บังคับข้อ ๕๒การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
วาระน้ี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังน้ัน ดิฉัน
จะขอมตินะคะ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จํานวน 22 ท่าน 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุณายกมือขึ้น เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน 22 เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กรุณายกมือขึ้น  ไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เห็นชอบให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ด้วยคะแนนเสียง
จํานวน 22 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง 

ดิฉันต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน  
ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป  ซึ่งทางฝ่าย
บริหารก็จะนําไปดําเนินการต่อไป ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระ
อ่ืนๆ ไหม  ขอเชิญเสนอค่ะเชิญท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ ค่ะ 

 
 

นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.เมือง กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 2 อําเภอเมือง  ขอเสนอให้มีการเลือกเลขานุการสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วย  
ขอบคุณครับ 
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นางสาวอุมาวด ี  อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านรามดิน   อารีอับดุลซอมะ ค่ะ ผู้รับรอง 2 คน  ถูกต้องค่ะ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1)  ผู้รับรองคนที่ 1  นายอิสกันกา   บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
    ปัตตานี  เขต3 อําเภอหนองจิก 

ผู้รับรองคนที่ 2  นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขต 1  อําเภอยะหร่ิง 

     ท่านรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  ได้เสนอให้มีการเลือกต้ังเลขานุการสภาฯ   
แทนตําแหน่งที่ว่าง ประธานพิจารณาแล้วอนุญาตให้ที่ประชุมสภาฯ เลือกเลขานุการ 
สภาฯ แทนตําแหน่งที่ว่าง ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ได้ช้ีแจงวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ขอเชิญค่ะ   
 

 

นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   
เลขานุการสภา อบจ. ปน.(ชั่วคราว)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น 
    รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งก่อนครบอายุ 

ของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง ดังน้ี 

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
แทนตําแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่  ตําแหน่ง
ว่างลง  

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นน้ันคนหน่ึง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๓  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  

     กล่าวโดยสรุป  เมื่อเลขานกุารสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งก่อนครบอายุ  
ให้สภาเลือกเลขานุการสภาแทนตําแหน่งว่างในคราวประชุมที่มีขึ้นคราวแรก นับแต่
วันที่ตําแหน่งว่าง  โดยให้สภาเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาคนหน่ึง เป็นเลขานุการสภา วิธีเลือกโดยให้สมาชิกเสนอช่ือผู้ที่ตนเห็นว่าสมควร
เป็นเลขานุการสภา มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยเสนอไม่จํากัดจํานวน และให้
สมาชิกเลือก หากผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้เพียง ๑ คน    
ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก 
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 ผู้รับร
จงัหวัดปัตตานี

ผู้รับร
จงัหวัดปัตตานี

มีสมา
มติเห็นชอบให้
บริหารส่วนจั
มหาดไทยว่า
ฉบับที่ ๒) พ
บริหารส่วนจั
เสนอแนะ หรื
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ท่านนายกฯทา่
ราชการตลอด
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หวัดปัตตานี 

คุณเลขานุการ
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เลือกเป็นเลข
บการประชุม
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ม่ด้วยนะคะมี
ระเบียบวาระ
คุณสมาชิกสภ
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กท่าน 
าส่วน
ความ
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