รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61
วันที่ 27 กันยายน ๒๕61 เวลา 1๐.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
…………………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นางสาวอุมาวดี
2. นายไฟซอล
3. นายรามดิน
4. นายยาการิยา
5. นางสุพิศ
6. นายอุดมพันธุ์
7. นายวีระ
8. นายราเชนทร์
9. นายสานูซี
๑0. นายนิอันวาร์
๑1. นายซุกรัน
๑2. นายตอเละ
13. นายยูนัยดล
14. นายซูดิง
15. นายรุสดี
๑6. นายอัศมี
17. นายมะรูดิน
18. นายอิสกันดา
19. ร.ต.ต.ยาสะ
20. นายวันนิวัติ
๒1. นายอับดุลการิม
22. นายอดุลย์

อักษรแก้ว
อีสเฮาะ
อารีอับดุลซอมะ
แวลาเตะ
ขาวทอง
มากสุวรรณ
เจ๊ะอุบง
กาหลง
กูบู
นิเดร์หะ
นาแว
เซ็ง
ต่วนปูเต๊ะ
มาหามะ
สารอเอง
หยีดาโอะ
ดาโต๊ะ
บากา
กาเร็ง
ซูสารอ
ยูโซะ
หะยีสาเมาะ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ.เมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.เมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.เมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ.ยะหริ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ.ยะหริ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.ยะหริ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ.สายบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ.หนองจิก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน

-2ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวรอฮานี

มาหะมะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

2. นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ 2)

3. นางซารีนา
ยูโซะ
4. นายอาดัม
สนิทศาสตร์
5. นายมูฮามัดอาลาวี บือแน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 5 อ.เมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ.ยะรัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.ทุง่ ยางแดง

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเศรษฐ์
อัลยุฟรี
2. นายอรุณ
เบ็ญจลักษณ์
3. นางเบญวรรณ ซูสารอ
4. นายคอเลฟ
เจ๊ะนา
5. นางสาวซัยยีดะห์บุซรอ อัลยุฟรี
6. นายเสน่ห์
สุวรรณโชติ
7. นายจารัส
สีทองชื่น
8. นางเพ็ญศรี
ร่วมจินดา
7. นายอรุณ
อนันตสิทธิ์
10. นางสุรี
สะหนิบุตร
11. นายสุทัศน์
สังขรัตน์
12. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ
13. นางอาซีซะห์
ว่องไว
๑2. นายประเสริฐ
อิบรอเห็น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ 2)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม

13. นางสาวมัสกะห์

เจะแม็ง

รองผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนตะบิงตีงี

15. นางสาววันทิวา
16. นายอับดุลรอเซะ
17. นางจรินทร
18. นายมันโซะ
19. นายประธาน
20. นางสาวปาริณดา
21. นางสาวอัยรินทร์
22. นายอนุสรณ์
23. นางไลล่า
24. นายสมมาตร
25. นางสายชล
26. นางยุพิน
27. นายอิบนูฮายา

นิพนธ์วิทย์
แซะนุง
รัฐการัณย์
กาหลง
สุคนธปฏิภาค
มาปะ
สุวรรณรัตน์
พิทักษสันติกุล
แยนา
ช่องชนิล
คงสองเมือง
กากะ
แดมะ

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสารวจและออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
นิติกรชานาญการ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-4ก่อนประชุม

ถึงกำหนดเวลำประชุมเลขำนุกำรสภำ อบจ. ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกผู้มำ
ประชุมได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบให้สัญญำณเรียกสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีเข้ำห้องประชุม

นำยสุทัศน์ สังขรัตน์
เลขานุการสภา อบจ.ปน.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม จานวน 18 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีถือว่าครบองค์ประชุม เนื่องจากวันนี้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีป่วย ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่) 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 17 ได้กาหนดไว้ว่า
ข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการ
อันเป็นอานาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบั ติการตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมาย
ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาท้องถิ่น โดยให้นาความในข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นปฏิ บัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลาดับ ในการนี้จึง
อาศัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่) 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 17 ดังกล่าวข้างต้น จึงขอ
เรียนเชิญนางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีคนที่ 1 ขึ้นทาหน้าที่ในการประชุม ในวันนี้ ขอเรียนเชิญครับ

นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1)
นายสุทัศน์ สังขรัตน์
เลขานุการสภา อบจ.ปน.

เชิญนั่งค่ะ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
ด้วยเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอเปิดประชุมสภาองค์ การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2561 มีกาหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

-5ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2561
นางสาวรอฮานี มาหะมะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ท่านนายกฯ
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาทาหน้าที่อีก
ครั้งหนึ่ง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ มีกาหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สาหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปั ต ตานี สมั ย วิ ส ามั ญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อพิจำรณำญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ และญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งได้กำหนดไว้
ในระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมำชิก สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีที่ได้เข้ำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดิฉัน ขอเปิดกำรประชุมและเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 1 เรื่องดังนี้ค่ะ
เรื่องการเกษียณอายุราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี จานวน 8 ท่านด้วยกัน และเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อ
องค์กรของเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงจัดงานเลี้ยงให้ผู้เกษียณราชการ
ณ โรงแรมปารค์วิว รีสอร์ทปัตตานี ในวัน นี้หลังจากเที่ยงคือหลังจากที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งมีบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่จะเกษียณอายุราชการ จานวน 8 ท่าน
ดังนี้
1. นายเสน่ห์ สุวรรณโชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
2. นางเพ็ญศรี ร่วมจินดา
ผู้อานวยการกองคลัง
3. นายอนันต์ เบ็ญจลักษณ์ นายช่างโยธาอาวุโส
4. นายอุทร เจริญทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้านเขาตูม
5. นายนาทวี นกวิเชียร
ครูโรงเรียนบ้านเขาตูม
6. นางสุภาพร ฟักนิล
ครูโรงเรียนบ้านเขาตูม
7. นางอัจฉราพร นุ่มผ่อง
หน้าห้องนายก อบจ.ปัตตานี
8. นายเฉลิม ไชยนุ้ย
คนสวน
จึงเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หลังประชุมสภาฯ เสร็จนะคะ ต่อไปค่ะ

-6ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ รายการ โอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้
๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนำยกฯ แถลงค่ะ
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายก อบจ.ปน.

เรี ย นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปั ต ตานี ที่ เ คารพ สมาชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปั ต ตานี ได้ ป ระกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อ เป็ น กรอบในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปแล้วนั้น
เนื่องจากองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดปัตตานี มีรายรับเข้ามาใกล้ ช่ว งสิ้ น
ปีงบประมาณ ทาให้มีงบประมาณเงินเหลือจ่ายและเงินที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปั ต ตานี มี น โยบายเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมในเชิงพื้นที่ จึง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ค่ า ออกแบบ ค่ า ควบคุ ม งานที่ จ่ า ยให้ แ ก่ เ อกชน นิ ติ บุ ค คล หรื อ
บุ ค คลภายนอก เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ส าหรั บ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมาส ารวจ
ออกแบบอาคารขนาดใหญ่เกินศักยภาพ จึงมีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
โอนเพิ่ม หน้า 105 ลาดับที่ 2.1.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่ า ออกแบบ ค่ า ควบคุ ม งานที่ จ่ า ยให้ แ ก่ เ อกชน นิ ติ บุ ค คล หรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาสารวจออกแบบอาคารขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพ ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนา และสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งครบวงจร (กองช่ า ง) โอนเพิ่ ม ครั้ ง นี้
3,250,000 บาท

-7โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย จานวน 88 รายการ ดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
1 47/1.1.13

เงินพื้นที่พิเศษข้าราชการ

(กองคลัง)

จานวน

3,500 บาท

2 47/1.1.15

เงิน พ.ส.ร.ข้าราชการ

(กองคลัง)

จานวน

24,700 บาท

3 47/1.1.18

ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจา

(สานักปลัด)

จานวน

2,000 บาท

4 48/1.2.25

ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

(กองกิจการสภา)

จานวน

400 บาท

5 53/2.1.20
6 54/2.1.25

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

(สานักปลัด)

จานวน

52,000 บาท

(สานักปลัด)

จานวน

3,000 บาท

7 54/2.1.28

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภาพลูกจ้าง

(สานักปลัด)

จานวน

10,000 บาท

8 55/2.1.30

ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้ง

(สานักปลัด)

จานวน

96,000 บาท

9 55/2.1.32

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

(สานักปลัด)

จานวน

100,000 บาท

10 58/2.1.43

ค่าจัดซื้อพรมปูพื้น

(สานักปลัด)

จานวน

1,900 บาท

11 58/2.1.45

ค่าวัสดุสานักงาน

(กองกิจการสภา)

จานวน

2,200 บาท

12 60/2.2.1

ค่าไฟฟ้า

(กองคลัง)

จานวน

225,600 บาท

13 61/2.2.3

ค่าโทรศัพท์

(สานักปลัด)

จานวน

2,000 บาท

14 61/2.2.6

ค่าไปรษณีย์

(กองกิจการสภา)

จานวน

900 บาท

15 61/2.2.7

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

(สานักปลัด)

จานวน

2,000 บาท

16 62/3.1.1

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน

(สานักปลัด)

จานวน

500 บาท

17 62/3.1.3

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์

(สานักปลัด)

จานวน

800 บาท

18 63/3.1.5

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมูบ่ ูชา หมู่ 7

(สานักปลัด)

จานวน

4,500 บาท

19 63/3.1.7

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

(สานักปลัด)

จานวน

5,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
20 66/1.1.1

เงินเดือนข้าราชการ

(กองแผน)

จานวน

19,800 บาท

21 66/1.1.5

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

(กองแผน)

จานวน

1,000 บาท

22 67/2.1.1

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา

(กองแผน)

จานวน

21,000 บาท

23 67/2.1.3

ค่าจ้างพิมพ์ปกเย็บเล่ม

(กองแผน)

จานวน

15,000 บาท

-824 67/2.1.4

ค่าลงทะเบียนข้าราชการ

(กองแผน)

จานวน

500

บาท

25 68/2.1.5

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

(กองแผน)

จานวน

8,000

บาท

26 68/2.1.5/1

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้แทนประชาคม

(กองแผน)

จานวน

1,200

บาท

27 68/2.1.6

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

(กองแผน)

จานวน

28,000

บาท

28 68/2.1.7

โครงการจัดทาแผนชุมชน

(กองแผน)

จานวน

20,000

บาท

29 69/2.1.9

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์

(กองแผน)

จานวน

1,800

บาท

30 70/2.1.13

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

(กองแผน)

จานวน

5,000

บาท

31 70/2.1.15

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

(กองแผน)

จานวน

3,000

บาท

32 70/2.2.2

ค่าไปรษณีย์

(กองแผน)

จานวน

19,100

บาท

33 71/3.1.4

ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์

(กองแผน)

จานวน

500

บาท

(กองคลัง)

จานวน

38,800 บาท

จานวน

104,800 บาท

งานบริหารงานคลัง
34 72/1.1.1

เงินเดือนข้าราชการ

72/1.1.2
35
36 73/1.1.6/1

เงินเดือนข้าราชการ
ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ

(กองคลัง)

จานวน

1,400 บาท

37 73/1.1.8

ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจา

(กองคลัง)

จานวน

1,700 บาท

38 74/2.1.5

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

(ตรวจสอบ)

จานวน

11,700 บาท

39 75/2.1.6

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

(ตรวจสอบ)

จานวน

21,900 บาท

40 75/2.1.8

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์

(ตรวจสอบ)

จานวน

3,000 บาท

41 76/2.2.2

ค่าโทรศัพท์

(ตรวจสอบ)

จานวน

1,700 บาท

(ตรวจสอบ)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
42 80/1.1.13

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

(กองการศึกษา)

จานวน

1,600 บาท

43 81/2.1.1/1

ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจา

(กองการศึกษา)

จานวน

2,200 บาท

44 82/2.1.8

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมเขาตูม

(กองการศึกษา)

จานวน

3,000 บาท

45 82/2.1.9

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตะบิงตีงี

(กองการศึกษา)

จานวน

1,000 บาท

46 84/2.1.14

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร

(กองการศึกษา)

จานวน

3,000 บาท

47 85/2.1.21

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล

(กองการศึกษา)

จานวน

800 บาท

-948 86/2.1.22

ค่าอาหารกลางวันเขาตูม

(กองการศึกษา)

จานวน

69,000 บาท

49

87/2.1.30

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ (SBMLD) เขาตูม

(กองการศึกษา)

จานวน

500,000 บาท

50

88/2.1.31

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ (SBMLD) ตะบิงตีงี

(กองการศึกษา)

จานวน

500,000 บาท

51

91/2.1.44

ค่าหนังสือเรียนตะบิงตีงี

(กองการศึกษา)

จานวน

1,000 บาท

52

92/2.1.50/1

โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

(กองการศึกษา)

จานวน

20,000 บาท

53

92/2.1.52

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมสนามกีฬา

(กองการศึกษา)

จานวน

12,000 บาท

54

92/2.1.53

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เขาตูม

(กองการศึกษา)

จานวน

20,000 บาท

55 93/2.1.54

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ตะบิงตีงี

(กองการศึกษา)

จานวน

20,000 บาท

56 93/2.1.58

ค่าจัดหาเอกสารวัดผลประเมินผล

(กองการศึกษา)

จานวน

900 บาท

57 95/2.1.68

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เขาตูม

(กองการศึกษา)

จานวน

2,000 บาท

58 95/2.1.69

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตะบิงตีงี

(กองการศึกษา)

จานวน

3,000 บาท

59 97/2.2.1

ค่าไฟฟ้าเขาตูม

(กองการศึกษา)

จานวน

27,000 บาท

60 97/2.2.2

ค่าไฟฟ้าตะบิงตีงี

(กองการศึกษา)

จานวน

26,000 บาท

61 97/2.2.6

ค่าไปรษณีย์

(กองการศึกษา)

จานวน

1,000 บาท

62 99/3.1.8

ค่าจัดซื้อวาล์สวมเร็วทองเหลือง

(กองการศึกษา)

จานวน

75,000 บาท

(สานักปลัด)

จานวน

2,000 บาท

(กองช่าง)

จานวน

1,100 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
63 103/1.1.3

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
งานไฟฟ้าถนน

64 107/2.1.3

ค่าปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

65 108/1.1.2

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

(สานักปลัด)

จานวน

13,000 บาท

66 109/1.1.9

โครงการจิตอาสาฯ

(กองแผน)

จานวน

141,700 บาท

(สานักปลัด)
(กองกิจการสภา)

จานวน

9,200 บาท

จานวน

7,800 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
67 116/1.1.1

โครงการส่งเสริมศาสนาในเทศกาลถือศีลอด

68 116/1.1.2

โครงการฝึกอบรมครูผสู้ อนกีรออาตี

-1069 117/1.1.4

โครงการละหมาดเนื่องในวันรายอฮัจย์

(กองการศึกษา)

จานวน

5,000 บาท

70 117/1.1.5

โครงการตาดีกาสัมพันธ์

(กองการศึกษา)

จานวน

7,000 บาท

71 118/1.1.1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา
เงินเดือนข้าราชการ

(กองช่าง)

จานวน

4,100 บาท

72 119/1.1.5

ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจา

(กองช่าง)

จานวน

14,500 บาท

73 119/1.1.6

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

(กองช่าง)

จานวน

29,500 บาท

74 119/1.1.7

ค่าครองชีพพนักงานจ้าง

(กองช่าง)

จานวน

700 บาท

75 120/2.1.2

ค่าจ้างเหมาแรงงานทาของ

(กองช่าง)

จานวน

200 บาท

76 121/2.1.8

ค่าวัสดุสานักงาน

(กองช่าง)

จานวน

300 บาท

งานโครงสร้างพื้นฐาน
77 123/1.1.4

ค่าก่อสร้างถนนสายต.ปาหนัน-ต.สาคอบน อ.มายอ

(กองช่าง)

จานวน

11,700 บาท

78 124/1.1.8

ค่าก่อสร้างถนนสาย ปน.ถ1-0027 บ้านดาลอ-

(กองช่าง)

จานวน

27,000 บาท

(กองช่าง)

จานวน

(กองช่าง)

จานวน

43,900 บาท

(กองช่าง)

จานวน

1,000 บาท

(กองช่าง)

จานวน

40,700 บาท

(กองช่าง)

จานวน

49,300 บาท

บ้านปาเส ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง
79 125/1.1.10

ค่าเสริมผิวจราจรสาย ปน.ถ1-0047 บ้านปูแลปูโล๊ะ-

61,800

บาท

บ้านบาซาเวาะเซ็ง ต.ยะรัง อ.ยะรัง
80 125/1.1.12

ค่าก่อสร้างถนน ม.4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน-ม.5
ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก

81 129/1.1.32

ค่าก่อสร้างสะพานสายโต๊ะจง (ถนน ท.8) เทศบาล
ต.ตันหยง-ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

82 131/2.1.6

ค่าขุดลอกคลองสายบ้าน ม.2 ต.บอ่ ทอง อ.หนองจิกม.4 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์

83 132/2.1.7

ค่าขุดลอกคลอง ม.2 บ้านกูแว ต.กอลา อ.ยะรังต.ปาหนัน-ต.เกาะจัน อ.มายอ
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132/2.1.9

ค่าขุดลอกคลอง ม.2 บ้านมะหุด ต.ปะโด-

(กองช่าง)

จานวน

800 บาท

จานวน

180,000 บาท

ต.เกาะจัน อ.มายอ
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
85

133/1

เงินสารองจ่าย

86

133/2

ชาระหนี้เงินต้น

(กองคลัง)

จานวน

400,000 บาท

87

133/3

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

(กองคลัง)

จานวน

27,900 บาท

88

134/6

โครงการช่วยเหลือผูย้ ากไร้

(สานักปลัด)

จานวน

15,400 บาท

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เป็นอานาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติมา
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว
นายกขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๕ ลาดับที่ ๒.๑.๓. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่ า ออกแบบ ค่ า ควบคุ ม งานที่ จ่ า ยให้ แ ก่ เ อกชน นิ ติ บุ ค คล หรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้
๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย จานวน ๘๘ รายการ
ตาม
รายละเอียดแนบท้าย
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ หากไม่มี ดิฉันจะขอมติ
ค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จานวน 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม
ดิฉันขอมติค่ะ
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยโอนเพิ่ ม หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้าง
ประเภท ค่ า ออกแบบ ค่ า ควบคุ ม งานที่ จ่ า ยให้ แ ก่ เ อกชน นิ ติ บุ ค คล หรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งก่อสร้าง ตั้ งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้
๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้น ขอบคุณค่ะ เห็นชอบจานวน 17 เสียงนะคะ

-12- สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดไม่ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยโอนเพิ่ ม หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้
๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ
เป็ น อั น ว่ ำ สภำเห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมำณรำยจ่ ำ ย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง โดยโอนเพิ่ม
เป็นเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บำท เห็นชอบจานวน 17 เสียงนะคะ ต่อไปค่ะ
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ รำยกำร เป็นเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บำท
รายการที่ ๑ ค่ำออกแบบค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภำยนอก เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯ เป็นเงิน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บำท
รายการที่ ๒ ค่ำก่อสร้ำงห้องน้ำสำหรับคนพิกำรบริเวณสำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บำท ขอเชิญนำยกฯ แถลงค่ะ
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายก อบจ.ปน.

เรี ย นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปั ต ตานี ที่ เ คารพ สมาชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความจาเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผู กพัน
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561 รวมจานวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,100,000
บาท ดังนี้
1) ค่ า ออกแบบค่ า ควบคุ ม งานที่ จ่ า ยให้ แ ก่ เ อกชน นิ ติ บุ ค คล หรื อ
บุ คคลภายนอก เพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจออกแบบ
อาคารขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพ ฯลฯ ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกฎหมายหรือ
ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด
ปัตตานีในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนา และสามารถตอบสนองความต้องของ
ประชาชนได้อย่างครบวงจร เป็นเงิน 3,750,000 บาท
2) ค่าก่อสร้างห้องน้าสาหรับคนพิการบริเวณสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ขนาด 2.00 X 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด
เป็นเงิน 350,000 บาท

-13การขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยในครั้ ง นี้ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภั ณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กั น เงิ น ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ได้อี ก ไม่ เ กิ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี จึ ง เสนอญั ต ติ นี้ เพื่ อ ให้ ส ภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว
ขอบคุณค่ะ นำยกฯ ขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ รำยกำร เป็นเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บำท

ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่ำออกแบบค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภำยนอก เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯ เป็นเงิน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บำท
รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างห้องน้าสาหรับคนพิการบริเวณสานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ หากไม่มี ดิฉันจะขอมติ
ค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จานวน 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม
ดิฉันขอมติค่ะ
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน ๒
รายการ เป็นเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท คือ
รายการที่ ๑ ค่าออกแบบค่าควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภำยนอก เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯ เป็นเงิน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บำท
รายการที่ ๒ ค่ำก่อสร้ำงห้องน้ำสำหรับคนพิกำรบริเวณสำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บำท กรุณายกมือขึ้น ขอบคุณค่ะ
เห็นชอบจานวน 17 เสียง
เป็ น อั น ว่ ำ สภำเห็ น ชอบอนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมำณรำยจ่ ำ ย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รำยกำร เป็นเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บำท คือ
รายการที่ ๑ ค่ำออกแบบค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภำยนอก เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯ เป็นเงิน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บำท
รายการที่ ๒ ค่ำก่อสร้ำงห้องน้ำสำหรับคนพิกำรบริเวณสำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บำท เห็นชอบจานวน 17 เสียง
ต่อไปค่ะ

-14ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอแนะหรืออภิปรายในระเบียบวาระ
อื่นๆ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี สาหรับวันนี้ ดิฉัน ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่
ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุ ม ทุก ท่ านและเจ้ าหน้ า ที่
ที่เ กี่ย วข้อ ง ที่ไ ด้ใ ห้ค วามร่ว มมือ เข้า ร่ว มประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทาให้การประชุมครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดี ดิฉัน
ขอปิดประชุมเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณค่ะ
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.0๐ น.

(ลงชื่อ)...............................................เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม
( นายสุทัศน์ สังขรัตน์ )

-1๕คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
๑.นำยนิอันวำร์
นิเดร์หะ
ประธำนกรรมกำร
๒.นำยรุสดี
สำรอเอง
กรรมกำร
๓.นำยยูนัยดล
ต่วนปูเต๊ะ
กรรมกำร
๔.นำยอิสกันดำ
บำกำ
กรรมกำร
๕.นำยวันนิวัติ
ซูสำรอ
กรรมกำร
๖.นำยรำมดิน
อำรีอับดุลซอมะ
เลขำนุกำร/กรรมกำร
ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปั ต ตานี สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๔ ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วด้วย
จานวนเสียง ๑๙ เสียง

(ลงชื่อ).....................................................
(นางสาวรอฮานี มาหะมะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

