
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒   ครั้งที ่ ๒   ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
……………………………………………. 

 

                
         ผู้มาประชุม          
   ๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
   ๒. นายมูหมัดอารอฟะห์  แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี  (๒)        
   ๓. นายรามดิน          อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ. เมือง   
   ๔. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.เมือง 
   ๕. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๕ อ.เมือง                    
   ๖. นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธิ์          
   ๗. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธิ์     
   ๘. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธิ์ 
   ๙. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง     
 ๑๐. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง      
 ๑๑. นายราเชนทร ์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง     
 ๑๒. นายสานูซ ี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง     
 ๑๓. นายนิอันวาร ์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 
 ๑๔. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะหริ่ง 
 ๑๕. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี     
 ๑๖. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี  
 ๑๗. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 
 ๑๘. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก     
 ๑๙. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก     
 ๒๐. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนา เระ     
 ๒๑. นายวันนวิัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     
 ๒๒. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
 ๒๓. นายมูฮ ามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.ทุ่งยางแดง     
 ๒๔. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 



 
-๒- 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม          
 ๑. นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

๒. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑) 
๓. นายคอเลฟ  เจ๊ะนา   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๔. นายประยูรเดช คณานุรักษ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 ๕. นายจ ารัส  สีทองชื่น  รองปลัด อบจ.ปัตตานี  รกท. ปลัด อบจ.ปัตตานี  
          ๖. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
          ๗. นายอรุณ  อนันตสิทธิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
          ๘. นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
          ๙. นายสุทัศน์  สังขรัตน์   ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.     
        ๑๐. นางสุร ี  สะหนิบุตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๑๑. นางสาวชนิดา  ธรรมเจริญ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ๑๒. นางอาซีซะห์  ว่องไว   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
        ๑๓. นางสุดา  ทับทิมทอง  รก. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน      
        ๑๔. นายประเสริฐ  อิบรอเห็น  รกท. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
        ๑๕. นายสาเหาะ  มูเล็ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
        ๑๖. นางสวุณ ี  หะยีสาแม  นักบริหารงานคลัง ๖ 
        ๑๗. นายไกซาน  มะ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว  
        ๑๘. นางสาวปรีดา  จันทร์คงหอม  นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
        ๑๙. นางไลล่า  แยนา   นักบริหารงานทั่วไป ๗ 
        ๒๐. นายประธาน    สุคนธปฏิภาค  นักบริหารการศึกษา ๗  
        ๒๑. นายอนุสรณ ์  พิทักษ์สันติกลุ  นิติกร ๖ว  รกท.หัวหน้าฝ่ายนติิกร 
        ๒๒. นายเพชรน้อย  คงขาว   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน         
        ๒๓. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์  นักบริหารงานนโยบายและแผน ๖ 
        ๒๔. นางสาวอัยรินทร์  สุวรรณรัตน์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
        ๒๔. นางสาวณัฎฐิณี มามะ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
        ๒๖. นางสายชล  คงสองเมือง  นักบริหารงานทั่วไป ๗  
        ๒๗. นางยุพิน   กากะ   เจ้าพนักงานธุรการ ๕   
        ๒๘. นายอิบนูฮายา  แดมะ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
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    ผู้ไม่มาประชุม         
   ๑.  นายอับดุลเลาะ  มาเส  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑) (ป่วย) 
   ๒.  นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.เมือง  
   ๓.  นายแวหามะ  แวกือจิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.เมือง(ป่วย) 
   ๔.  นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะหริ่ง 
   ๕.  นายหมัดรุสดี  สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๔- 
 

นายจ ารัส   สีทองชื่น   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ     สมาชิก 

เลขานุการสภา อบจ.ปน. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม   
จ านวน  ๒๑ คน  ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ถือว่าครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขึ้นท าหน้าที่ในการประชุมในวันนี้  ขอเรียน
เชิญครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญนั่งค่ะ  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่าน 

ประธานสภา อบจ.ปน. เลขานุการนายกฯ   ที่ปรึกษา  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้  เป็นการประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีซึ่งได้ก าหนดไว้ในระเบียบ
วาระการประชุมแล้ว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้เข้ามาร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน  และขอเปิดประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ 

 ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม  ๒๕๕๘   เนื่องจากมีระยะเวลาห่างกันไม่ถึง ๑ อาทิตย์  ท าให้เจ้าหน้าที่
จัดท ารายงานการประชุมครั้งนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะ  ต่อไปคะ่ 

     ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม   ไม่มีนะคะ ต่อไปคะ่ 
     ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
    ไม่มีนะคะ  ต่อไปคะ่ 
     ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑  ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  วาระท่ี ๒  และวาระที่ ๓ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้พิจารณา
และส่งใหค้ณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติในคราวประชุม 



 

-๕- 
 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    สมัยสามัญ    สมัยที่  ๒   ครั้งที่ ๑  
     ประจ าปี  ๒๕๕๘   เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นั้น 

บัดนี ้  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อย 

แล้วและต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒  เป็นการพิจารณาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  ตามข้อบังคับ
ข้อ  ๕๑ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายงาน ขอเรียนเชิญท่าน
อุดมพันธุ์   มากสุวรรณ  ค่ะ  
  

นายอุดมพันธุ์   มากสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ท่านนายกฯ   ท่านรองนายกฯ  
ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.โคกโพธิ์       ทีป่รึกษานายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ เพ่ือนสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  

ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอุดมพันธุ์   มากสุวรรณ  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒  อ าเภอโคกโพธิ์  ได้รับมอบหมาย
จากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้ชี้แจงแทน 

ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ลงมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ไว้พิจารณา ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๘  และได้ส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญติั   พิจารณาแปรญัตติ  โดยได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงวันที่ 
๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ น. นั้น  

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   โดยละเอียดแล้ว   มีผู้
แปรญัตติ   ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข   ไม่มีการสงวนความเห็น 

     ปรากฏผลการพิจารณา  ดังนี้ 
    ชื่อข้อบัญญัติ  ไม่มีผู้แปรญัตติ  คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข 
    หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ  คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๑,๒   ไม่มีผู้แปรญัตติ  คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๓   ไม่มีผู้แปรญัตติ  คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๔   มีผู้แปรญัตติ  คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข
    ข้อ ๕,๖,๗  ไม่มีผู้แปรญัตติ  คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข 
    ขอบคุณครับ 
 

 



 
-๖- 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอุดมพันธุ์   มากสุวรรณ  ค่ะ  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  สภาฯ ค่ะ  
 
นายจ ารัส   สีทองชื่น   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วมีผลดังนี้ 
     ชื่อข้อบัญญัติ  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ ๑,๒   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ ๓   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
  ข้อ ๔   มีผู้แปรญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  แปรญัตติขอเพ่ิมตั้งรายการเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
๑.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่   ๒    ต าบลสะนอ  -   หมู่ที่  ๗    ต าบลสะดาวา   อ าเภอยะรัง   จังหวัดปัตตานี  
ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร   ยาว  ๑,๒๕๐.๐๐  เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร (ตาม
แบบที่ อบจ.ก าหนด) (กองช่าง) 

ตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่  ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งคณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบด้วยกับผู้แปรญัตติ  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ค่ะ  ต่อไปดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภา อบจ.ปน.  -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบเพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่  รายการก่อสร้าง

ถนนหินคลุก   จ านวน  ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท   กรุณายกมือขึ้น  ขอบคุณค่ะ 
จ านวน  ๒๒  เสียง 

-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไมเ่ห็นชอบเพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่  รายการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก   จ านวน  ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือขึ้น  ไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมเห็นชอบเพ่ิมรายจ่ายขึ้นใหม่  รายการก่อสร้างถนน
หนิคลุก   จ านวน  ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ต่อค่ะ  

นายจ ารัส   สีทองชื่น   รายการที่  ๒   ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    ขอแปร 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  ญัตติ  เพ่ิมรายการขึ้นใหม่   แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
  

 



 
-๗- 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท อาคารต่างๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์
จริยธรรม  หมู่ที่ ๔  บ้านยางแดง  ต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  
ขนาดกว้าง   ๖.๐๐   เมตร     ยาว   ๑๒  เมตร    สูง  ๓.๒๐  เมตร (ตามแบบที่ อบจ. 
ก าหนด) (กองช่าง)   ขอเพ่ิมรายจ่ายขึ้นใหม ่ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท     คณะกรรมการ 
แปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติ   ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ค่ะ  ต่อไปดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภา อบจ.ปน.     - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบเพ่ิมรายจ่ายขึ้นใหม่  ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ 
  จริยธรรม   จ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   กรุณายกมือขึ้นค่ะ  จ านวน  ๒๒  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบเพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่  ค่าก่อสร้างอาคาร
ศูนย์จริยธรรม   จ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือขึ้น  ไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่า  สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบให้มีการเพ่ิมรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์
จริยธรรม    จ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จ านวน  ๒๒  เสียง  ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ต่อค่ะ 

 

นายจ ารัส   สีทองชื่น   รายการที่ ๓  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ขอแปรญัตติ 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  ลดรายจ่ายแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หน้า ๑๔๒  ล าดับที่  ๑  ประเภท  

เงินส ารองจ่าย  ขอลดรายจ่าย  จ านวน  ๒,๔๐๐,๐๐๐  บาท  คณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติ  ขอบคุณครับ 

  

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ค่ะ  ต่อไปดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภา อบจ.ปน.  - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบลดรายจ่าย แผนงานงบกลาง  ประเภทเงิน

ส ารองจ่าย   จ านวน  ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท   กรุณายกมือขึ้นค่ะ 
จ านวน  ๒๒  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบลดรายจ่าย แผนงานงบกลาง ประเภท
เงินส ารองจ่ายจ านวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้น  ไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่า สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้มีการลดรายจ่าย  แผนงานงบกลาง 
ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน  ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ 

 
 



 
-๘- 

 
นายจ ารัส   สีทองชื่น   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
เลขานุการสภา อบจ.ปน.   ข้อ ๕,๖,๗ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ค่ะ  เป็นอันว่าการพิจารณาในวาระท่ี  ๒  เสร็จ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  เรียบร้อยแล้วนะคะ  

ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓  ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  หรือไม่   

    ตามข้อบังคับข้อ ๕๒ 
-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรุณายกมือขึ้นค่ะ 
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙    จ านวน  ๒๒  เสียง 
-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น 
ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙   ไม่มีนะค่ะ 
เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน   

ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  ด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป  ซึ่งทาง
ฝ่ายบริหารก็จะน าไปด าเนินการต่อไป  ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในระเบียบนี้ไหมคะ  
เชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ดิฉันมีนิดนึงที่จะแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทราบค่ะ  มี
สมาชิกสภาฯ ของเราได้เข้าโรงพยาบาล ๒ ท่าน  คือท่านอับดุลเลาะ  มาเส  
ตอนนี้อยู่ โรงพยาบาลไม้แก่น  อีกท่านก็คือท่านแวหามะ   แวกือจิก  อยู่
โรงพยาบาลปัตตานี   ดิฉันอยากจะเรียนเชิญเพ่ือนสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านไปเยี่ยม
ท่านสมาชิกสภาฯ  ทั้ง  ๒  ท่านด้วยกันนะคะ    และอีกเรื่องหนึ่งค่ะ   ลูกเขย 
 



 
-๙- 

 
วีระ   เจ๊ะอุบง  ค่ะ  อยู่โรงพยาบาลปัตตานีเหมือนกันค่ะ    ดิฉันขอเชิญทุกท่าน
ไปเยี่ยมด้วยกันนะคะ  สุดท้ายค่ะ  คืองานวันพบปะมุสลีมะห์   ครั้งที่ ๑๐  
ประจ าปี  ๒๕๕๘   ซึ่ง อบจ.ปัตตานี   ได้ก าหนดจัดขึ้น  ในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘   
ณ  สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี   ดิฉันขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไป
ร่วมงาน  และร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่ ๔ 
ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ  หรือวิทยากรในงาน  โดยพร้อมเพรียงนะคะ  
ในฐานะเราเป็นเจ้าของงานนะคะ   
 ค่ะ  ส าหรับวันนี้   ดิฉันในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการ   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ท าให้การ
ประชุมสภาฯ ในวันนี้ ส าเร็จและลุล่วงไปด้วยดี  ดิฉันขอปิดการประชุมฯ 
เพียงแค่นี้  ขอบคุณค่ะ 

       
      ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
(ลงชื่อ)...................................... ..เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
        (นายจ ารัส   สีทองชื่น) 
 
 
 
(ลงชื่อ).......................................................  
           (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 



 


