
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑   ครั้งท่ี  ๑   ประจําปี  ๒๕๕๗ 
วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๗    เวลา  ๑๐.๓๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปัตตาน ี
……………………………………………. 

 

                
   ผู้มาประชุม          
   ๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
   ๒. นายอับดุลเลาะ มาเส   รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑)   
   ๓. นายมูหมัดอารอฟะห์  แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (๒)                
   ๔. นายรามดิน          อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ. เมือง   
   ๕. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.เมือง       
   ๖. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๕ อ.เมือง                  
   ๗. นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ          
   ๘. นายอุดมพันธ์ุ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ     
   ๙. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ 
 ๑๐. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรงั     
 ๑๑. นายอาดัม  สนิทศาสตร ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะรงั      
 ๑๒. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรงั     
 ๑๓. นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรงั     
 ๑๔. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะหริง่ 
 ๑๕. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะหริง่     
 ๑๖. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี       
 ๑๗. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 
 ๑๘. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก     
 ๑๙. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก     
 ๒๐. นายอนันต์  ดือเระ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.มายอ  
 ๒๑. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ     
 ๒๒. นายวันนิวัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     
 ๒๓. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ      
 ๒๔. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม          
 ๑. นางเบญจวรรณ ซูสารอ   รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๒) 
 ๒. นายคอเลฟ  เจ๊ะนา   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๓. นางสาวจันทรา ไวทย์รุ่งโรจน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 ๔. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
          ๕. นายจํารัส  สีทองช่ืน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
          ๖. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ  ผู้อํานวยการกองช่าง 
          ๗. นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา  ผู้อํานวยการกองคลัง  
          ๘. นายสุทัศน์  สังขรัตน์   ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.     
          ๙. นางสุร ี  สะหนิบุตร  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๑๐. นางสาวชนิดา  ธรรมเจริญ  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ๑๑. นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี    
        ๑๒. นายสาเหาะ  มูเล็ง   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
        ๑๓. นางอาซีซะห ์  ว่องไว   รกท. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
        ๑๔. นางสุดา  ทับทิมทอง  รกท. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน      
        ๑๕. นายประธาน    สุคนธปฏภิาค  นักบริหารการศึกษา ๗ 
        ๑๖. นางสายชล  คงสองเมือง  นักบริหารงานทั่วไป ๗        
        ๑๗. นางไลล่า  แยนา   นักบริหารงานทั่วไป ๖  
        ๑๘. นางสาวอัยรินทร์  สุวรรณรัตน์  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว  
        ๑๙. นายอนุสรณ์  พิทักษ์สันติกุล  นิติกร ๖ว 
        ๒๐. นางรัชนี  พวงนาค   นักบริหารงานคลัง ๗ 
        ๒๑. นางสาววันทิวา        นิพนธ์วิทย์  นักบริหารงานนโยบาย ๖ 
        ๒๒. นางวีระวรรณ  คงแก้ว   นักบริหารงานคลัง ๗ 
        ๒๓. นางสวุณี  หะยีสาแม  นักบริหารงานคลัง ๖ 
        ๒๔. นางสาวปรีดา  จันทร์คงหอม  นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
        ๒๕. นางอาซียะห ์  อุมา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ว 
        ๒๖. นางยุพิน  กากะ   เจ้าพนักงานธุรการ ๕           
        ๒๗. นายอิบนูฮายา  แดมะ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  
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 ผู้ไม่มาประชุม         
๑. นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.เมือง (ลาป่วย)   
๒. นายยาการิยา  แวลาเตะ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.เมือง          
๓. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะหร่ิง     
๔. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี     
๕. นายหมัดรุสดี  สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี (ลาป่วย)   
๖. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต อ.ทุ่งยางแดง  
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นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่ีเคารพ    สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ

 ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเคารพทุกท่าน  บัดน้ี   มีสมาชิกสภาเข้าประชุม   จํานวน  ๒๔  คน 
 ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ถือว่า
 ครบองค์ประชุม   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปัตตานี 

  ขึ้นทําหน้าท่ีในการประชุมในวันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญน่ังค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   
 
นายจํารัส   สีทองช่ืน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง  เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๑   ประจําปี  ๒๕๕๗ 

   ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    สมัยวิสามัญ  
  สมัยที่ ๑   ครั้งท่ี ๑  ประจําปี  ๒๕๕๖   เม่ือวันท่ี   ๒๗   มิถุนายน  ๒๕๕๖   สภาได้

   กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    สมัยสามัญ    สมัยท่ี  ๑   
   ประจําปี  ๒๕๕๗   มีกําหนด  ๔๕  วัน  ต้ังแต่วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ถึงวันท่ี  
   ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  นั้น 

     อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา ๒๔     แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖     และข้อ  ๒๒  
    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
    และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๑   ประจําปี  ๒๕๕๗   ต้ังแต่วันท่ี  ๕   
    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๗   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
    นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ท่านนายกฯ  
ประธานสภา อบจ.ปน.  ท่านรองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  ที่ปรึกษานายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้า 
    ร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกทา่น  ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกยีรติอย่างย่ิงท่ีได้มาทําหน้าท่ี 
    อีกครั้งหน่ึง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ 
    ประจําปี ๒๕๕๗  มีกําหนด ๔๕ วัน ต้ังแต่วันท่ี  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ถึงวันท่ี  ๒๑  
    มีนาคม ๒๕๕๗   สําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในคร้ังนี้   
    เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  
    ประจําปี ๒๕๕๗  เพ่ือพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์
    แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีซ่ึงได้กําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว     
    และขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน  ท่ีได้เข้ามาร่วม
    ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและดิฉันขอเปิดประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
     ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะค่ะ 
     ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดปัตตานี  ดังน้ี 

            - สมัยสามัญ    สมัยท่ี ๒    ครั้งที่ ๒   ประจําปี  ๒๕๕๖     เม่ือวันที่  ๒๔  
            กันยายน  ๒๕๕๖   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม

   ดังกล่าว  ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะค่ะ  ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๒  ประจําปี ๒๕๕๖      

            เม่ือวันท่ี  ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๖ 
            ต่อไปรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

   สมัยสามัญ    สมัยที่  ๒    ครั้งท่ี  ๓    ประจําปี   ๒๕๕๖    เม่ือวันท่ี  ๒๗  
   กันยายน  ๒๕๕๖   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม
   ดังกล่าว  ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะค่ะ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๓  ประจําปี ๒๕๕๖ 
   เม่ือวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖ 

            ต่อไปรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
  สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒   ครั้งท่ี  ๔  ประจําปี ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมดังกล่าว  ขอเชิญค่ะ   
 ไม่มีนะค่ะ   ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

  จังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒   ครั้งท่ี ๔   ประจําปี ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๓๐  
  กันยายน  ๒๕๕๖  

          
 
 

 



-๖- 
 
   ต่อไปรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๒   ครั้งที่ ๕   ประจําปี  ๒๕๕๖   เม่ือวันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

 มีสมาชิกสภาฯ   ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมดังกล่าว   ขอเชิญค่ะ 
 ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

  สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒   ครั้งท่ี ๕   ประจําปี ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
     ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไม่มีนะค่ะ 
     ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
    ไม่มีนะค่ะ   
     ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม ่
     ๕.๑ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๕๗  
     เน่ืองจากท่านนายกฯ ติดประชุมท่ีศาลากลางจังหวัดปัตตานี  จึงได้มอบหมาย
    ให้ท่านรองนายกฯ  รองเบญจวรรณ   ซูสารอ  แถลงฯ แทนค่ะ  ขอเรียนเชิญท่านรอง 
    นายกฯ ค่ะ 
 
นางเบญจวรรณ   ซูสารอ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
รองนายก อบจ.ปน.   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงานของ
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไปแล้ว  น้ัน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีเหตุผลความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีความจําเป็น
    เร่งด่วน  จํานวน ๓ โครงการ ดังน้ี    
     ๑.  โครงการจัดซ้ือเครื่องป๊ัมน้ําชนิดจุ่ม (Submersible pump) จํานวน ๑ 
    เครื่อง เพ่ือใช้แก้ปัญหาบริเวณท่ีมีน้ําท่วมขังในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
     ๒.  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ประกอบด้วยงานก่อสร้างรั้ว
    เหล็ก ,  โครงเหล็กติดป้ายโฆษณา , อัฒจันทร์พ้ืนคอนกรีต และท่ีน่ังพักนักกีฬา (ตาม
    แบบท่ี อบจ.กําหนด) เพ่ือเป็นการปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน เป็นระเบียบ
    เรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  เป็นเงิน ๒,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
      ๓.  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์จริยธรรมประจําอําเภอยะหริ่ง  โดยทําการ
    ปูพ้ืนกระเบ้ืองภายในอาคาร รวมถึงงานทาสีและงานปูบล็อกคอนกรีตทางเดิน (ตาม
    แบบที่ อบจ.กําหนด) เพ่ือปรับปรุงอาคารให้ได้มาตรฐาน สวยงาม สะอาดและเป็น
    ระเบียบเรียบร้อย เหมาะสําหรับเป็นอาคารที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน
    ในพ้ืนที่ ซ่ึงปัจจุบันมีประชาชนมาใช้  บริการอาคารศูนย์จริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น  เป็น
    เงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
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     จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
    เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามรายละเอียดดังนี้ 
     ๑.  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 
    ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  ต้ังไว้ ๙,๐๐๐ บาท  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้ําชนิดจุ่ม 
    (Submersible pump) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง  สําหรับใช้ใน
    สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
    ท่ัวไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กอง
    การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
     ๒.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๑) ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนาม
    กีฬา ต้ังไว้ ๒,๙๐๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างและปรับปรุง
    สนามกีฬา ประกอบด้วยงานก่อสร้างรั้วเหล็ก , โครงเหล็กติดป้ายโฆษณา , อัฒจันทร์
    พ้ืนคอนกรีต และท่ีน่ังพักนักกีฬา (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 
      ๓.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
    ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๑) ประเภท อาคารต่าง ๆ ต้ังไว้ ๔๘๙,๐๐๐ 
    บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์จริยธรรมประจําอําเภอยะหร่ิง โดยทําการปู
    พ้ืนกระเบื้องภายในอาคาร รวมถึงงานทาสีและงานปูบล็อกคอนกรีตทางเดิน (ตาม
    แบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
     โดยโอนลด    
                                 ๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) หน้า 
    ๑๒๕  ลําดับที่  ๒.๑.๓๐ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ่าย
    เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเสวนาโรงเรียนถ่ายโอนภาคใต้(โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี) 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๓,๐๐๐ บาท  โอนลด ๙,๐๐๐ บาท 
     ๒. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (๐๐๔๑๑) หน้า ๑๗๔ ลําดับท่ี ๑ ประเภท 
    เงินสํารองจ่าย ต้ังไว้ ๑๐,๐๔๓,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและ
    จําเป็นเร่งด่วน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ (กองคลัง) งบประมาณ
    คงเหลือก่อนโอน ๘,๗๙๓,๐๐๐ บาท  โอนลด ๓,๓๙๔,๐๐๐ บาท  
     การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งน้ี  เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การ
    บริหารส่วนจังหวัด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗   จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาฯ 
    แห่งนี้พิจารณาต่อไป  ขอบคุณค่ะ 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านรองนายกฯ  ท่ีได้แถลงค่ะ   ฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติโอนเงิน  
ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ
    ได้พิจารณา  ผู้ใดจะอภิปราย เชิญค่ะ ไม่มีนะค่ะ  เม่ือไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมฯ ค่ะ 
     -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เอามือลง   ขอบคุณค่ะ 
     -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่มีนะค่ะ   
     เป็นอันว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โอนลดค่าใช้จ่าย
    โครงการประชุมเสวนาโรงเรียนถ่ายโอนภาคใต้   ต้ังจ่ายรายการใหม่(กองการศึกษา)  
              ศาสนา และวัฒนธรรม  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   จํานวน  ๑  รายการ  เป็นเงิน  
    ๙,๐๐๐ บาท   และโอนลดงบกลาง   ประเภทเงินสํารองจ่าย  ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
    (กองช่าง)  ประเภทค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  และประเภทอาคารต่างๆ  
    รวมจํานวน  ๒ รายการ  เป็นเงิน ๓,๓๙๔,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๒๒  เสียง  (มีจํานวน
    สมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมฯ ๒๒ คน)  ต่อไป 
     ๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ท่านนายกฯ มอบหมายให้รองนายกฯ
    แถลงฯ ขอเชิญท่านรองนายกฯ แถลงคะ่ 
 
นางเบญจวรรณ   ซูสารอ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่ีเคารพ 
รองนายก อบจ.ปน.  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติใช้
    จ่ายเงินสะสม เน่ืองจากได้รับการร้องขอจากประชาชนและองค์การบริหารส่วนตําบลใน
    พ้ืนท่ี  ให้ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน  ซ่ึงทาง
    กองช่างได้เข้าไปดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ท่ีเกิดความเสียหายเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

   ๑. ถนนสาย อบจ.ปน. ๓๐๗๐ บ้านคลองขุด - บ้านตันหยงเปาว์ อําเภอหนอง
    จิก  , ถนนสาย อบจ.ปน. ๔๐๕๕  บ้านคลองช้าง - บ้านควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์  และ
    ถนนสายบ้านกาแลสะนอ - บ้านโคลง ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง  สภาพถนนชํารุด
    เสียหายอย่างหนัก  ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก  ทําให้ประชาชนได้รับความ
    เดือดร้อน ประกอบกับเป็นพ้ืนท่ีเปลี่ยว เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเป็น
    อย่างมาก   

   ๒. บริเวณนาเกลือ ชุมชนบ้านแหลมนก หมู่ที่ ๘ ตําบลบานา อําเภอเมือง เกิด
    ปัญหาการบุกรุกท่ีดินในการทํานาเกลือ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    ดําเนินการขุดคลองในที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณนาเกลือ ชุมชนบ้านแหลมนก 
    เพ่ือเป็นแนวกั้นพ้ืนท่ีทํานาเกลือ  

   ดังนั้น   เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน  
  ซ่ึงไม่สามารถต้ังงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าวโดยวิธีปกติได้   จึงขออนุมัติ 
   



-๙- 
 
  ใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือดําเนินโครงการ  จํานวน ๔ โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

    ๘,๑๙๓,๐๐๐ บาท   ดังน้ี 
   ๑. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.ปน. ๓๐๗๐ บ้าน

    คลองขุด - บ้านตันหยงเปาว์ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
    ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร 
    เสริมหินคลุกหนา ๐.๐๗ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ 
    อบจ.กําหนด)  เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๒. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.ปน. ๔๐๕๕ บ้าน
    คลองช้าง - บ้านควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิว
    จราจรหนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทาง ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร เสริมหินคลุกหนา ๐.๐๗ เมตร 
    หรอืพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๖,๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)  เป็นเงิน  
    ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๓. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวหินคลุก สายบ้านกาแลสะนอ - บ้านโคลง หมู่ที่ 
    ๓ ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
    ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร เสริมหินคลุกหนา ๐.๑๓ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
    ๙,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)  เป็นเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท  

   ๔. โครงการขุดคลองระบายน้ําบ้านแหลมนก หมู่ที่ ๘ ตําบลบานา อําเภอ
    เมือง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร 
    (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)  เป็นเงิน ๑๓๓,๐๐๐ บาท 

   ซ่ึงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภา
    ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น  ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
   รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทํา เพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
   ของประชาชน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
   ตามที่กฎหมายกาํหนด  

    ท้ังน้ี  ได้ตรวจสอบสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
   ณ ปัจจุบัน  มีเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ เป็นเงิน  ๒๓,๑๓๔,๘๒๑.๙๗  บาท ใช้จ่าย 
   ในคร้ังนี้  ๘,๑๙๓,๐๐๐ บาท  เงินสะสมคงเหลือ  ๑๔,๙๔๑,๘๒๑.๙๗ บาท   ซ่ึงเพียง

   พอท่ีจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  จึงเสนอ
   ญัตติมาเพ่ือให้สภาฯ แห่งนี้พิจารณาต่อไป  ขอบคุณค่ะ 
 
 



 -๑๐- 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านรองนายกฯ  ท่ีได้แถลงค่ะ  ฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
ประธานสภา อบจ.ปน.  สะสม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปราย   
    ดิฉันจะให้เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือความกระจ่างแก่ท่านสมาชิกสภาฯ ก่อนนะคะ่  เชิญท่านเลขานุการ
    สภาฯ  ช้ีแจงค่ะ 
 
นายจํารัส   สีทองช่ืน   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑  ลงวันท่ี ๑๒  ตุลาคม 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  ๒๕๕๓   เรื่อง   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น 
     กระทรวงมหาดไทย  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สรุปดังนี ้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาท้องถิ่น  ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน  และให้คํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสําคัญ  
  ๒. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเป็นกิจการท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทําจะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการ
พัฒนา 
      ๓. เป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่ 
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้าง
อาคาร หรือซ้ือที่ดิน หรือโครงการท่ีใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณา
ดําเนินการ  ดังน้ี 
    ๓.๑ จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายก่อนเป็นลําดับแรก 
    ๓ .๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ต้ังงบประมาณ หรือโอน
งบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงิน
สะสมสมทบเพ่ือการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็น
โครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือการ
บริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนท่ี และไม่อาจรอจัดทําเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการท่ี 
 อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
เงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังใน
ระยะยาว 
     
 
 



-๑๑- 
 

  ๔. ให้จัดทําประมาณการรายละเอียดโครงการท่ีจะใช้จ่ายจากเงินสะสม  โดย
ระบุให้ชัดเจนว่าดําเนินการเรื่องใด สถานท่ีดําเนินการท่ีใด วงเงินท่ีจะใช้เท่าใด รวมท้ัง
รายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นท่ีไม่อาจจัดทําเป็นงบประมาณราจ่ายประจําปีได้  เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น   และเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
ซ่ึงหนังสือดังกล่าวได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ค่ะ  ท่ีได้กรุณาช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการใช้จ่าย 
ประธานสภา อบจ.ปน.  เงินสะสมฯ  ค่ะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ เชิญค่ะ มีไหมค่ะ ไม่มีนะ 
    ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติท่ีประชุมฯ ค่ะ 
     -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  
    เอามือลง   ขอบคุณค่ะ 
     -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม กรุณายกมือขึ้นค่ะ  
    ไม่มีนะค่ะ 
      เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   จํานวน  ๔ 
    โครงการ  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  ๘,๑๙๓,๐๐๐ บาท   จํานวน  ๒๑  เสียง (มีจํานวน
    สมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมฯ ๒๑ คน)  ต่อไป 
     เรื่องท่ีเสนอใหม ่๕.๓  เรื่อง การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒  
    ประจําปี ๒๕๕๗ และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําปี ๒๕๕๘ ขอปรึกษา
    ท่ีประชุมเกี่ยวกับการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕๗  
    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๘  ซ่ึงแต่ละสมัยมีกําหนด  
    ๔๕  วัน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอค่ะ 
 
นายอับดุลการิม  ยูโซะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   นายกองค์การบริหารส่วน 
ส.อบจ.ปน. เขต อ.กะพ้อ  จังหวัดปัตตานี  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน กระผมนายอับดุลการิม  ยูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอําเภอกะพ้อ กระผมขอเสนอการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
    สมัยที่  ๒   ประจําปี  ๒๕๕๗   วันจันทร์ท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันพุธท่ี  ๒๔ 
    กันยายน ๒๕๕๗  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๘  วันพุธท่ี ๔  
    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ถึงวันศุกร์ท่ี  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ
ประธานสภา อบจ.ปน.  เรียนเชิญค่ะ  ไม่มีนะค่ะ  สรุปว่าการกําหนดวันเริ่มสมัย  ประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๒  
    ประจําปี  ๒๕๕๗   คือวันจันทร์ท่ี  ๑๑   สิงหาคม  ๒๕๕๗    ถึงวันพุธท่ี  ๒๔  
    กันยายน  ๒๕๕๗  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๘  คือวัน
    พุธท่ี  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    ถึงวันศุกร์ท่ี  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๘  มีสมาชิกสภาฯ 
     



 -๑๒- 
 

    ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะในระเบียบวาระนี้อีกไหมค่ะ เชิญค่ะ  ไม่มีนะค่ะ  
    สําหรับวันนี้   ดิฉันในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณ
    ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ   ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุม
    ทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ทําให้การประชุมสภาฯ ในวันน้ี สําเร็จและ
    ลุล่วงไปด้วยดี  ดิฉันขอปิดการประชุมฯ เพียงแค่น้ี  ขอบคุณค่ะ 
 
 
        ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
(ลงช่ือ).......................................เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
          (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 
    
 
 
(ลงช่ือ)................................................. 
           (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

 
    ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะในระเบียบวาระนี้อีกไหมค่ะ เชิญค่ะ  ไม่มีนะค่ะ  
    สําหรับวันนี้   ดิฉันในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณ
    ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ   ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุม
    ทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ทําให้การประชุมสภาฯ ในวันน้ี สําเร็จและ
    ลุล่วงไปด้วยดี  ดิฉันขอปิดการประชุมฯ เพียงแค่น้ี  ขอบคุณค่ะ 
 
 
        ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
(ลงช่ือ).......................................เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
          (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 
    
 
 
(ลงช่ือ)........................................................................... 
               ( นางสาวรอฮานี   มาหะมะ ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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