
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๒   ครั้งที่ ๓   ประจ าปี ๒๕๕๘ 

วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๘    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

……………………………………………. 
 

   ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๒. นายมหูมัดอารอฟะห์   แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๒)    

   ๓. นายไฟซอล  อีสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.เมือง 
   ๔. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 
   ๕. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.เมือง 
   ๖. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๕ อ.เมือง 
   ๗. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.โคกโพธิ์ 
   ๘. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.โคกโพธิ์ 
   ๙. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.โคกโพธิ์ 
 ๑๐. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
 ๑๑. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑๒. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะรัง 
 ๑๓. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ยะหริ่ง 
 ๑๔. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะหริ่ง 
 ๑๕. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.สายบุรี 
 ๑๖. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
 ๑๗. นายหมัดรุสดี สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.สายบุรี 
 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.ปะนาเระ 
 ๒๑. นายวันนวิัติ ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
 ๒๒. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต  อ.กะพ้อ 
 ๒๓. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน 
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    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑) 
    ๒. นายจ ารัส  สีทองชื่น  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รกท.ปลัดองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดปัตตาน ี

    ๓. นายอรุณ  อนันตสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
    ๔. นางเพ็ญศรี ร่วมจินดา ผู้อ านวยการกองคลัง 
    ๕. นางสุรี  สะหนิบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. 
    ๖. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
    ๗. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
    ๘. นางสุดา  ทับทิมทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ว  รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   
    ๙. นายสาเหาะ มูเล็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี 
 ๑๐. นายประเสริฐ อิบรอเห็น รกท. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
 ๑๑. นายประธาน สุคนธปฏิภาค นักบริหารการศึกษา ๗  
 ๑๒. นางจรินทร  รัฐการัณย์ นักบริหารการศึกษา ๖ 
 ๑๓. นางสาวอัยรินทร์ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
 ๑๔. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
 ๑๕. นางไลล่า  แยนา  นักบริหารงานทั่วไป ๗ 
 ๑๖. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ 
 ๑๗. นางสาวปาริณดา มาปะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ 
 ๑๘. นางสุวณ ี  หะยีสาแม นักบริหารงานคลัง ๖ 
 ๑๙. นายอนุสรณ์   พิทักษ์สันติกุล นิติกร ๖ว 
 ๒๐. นางสายชล  คงสองเมือง นักบริหารงานทั่วไป ๗ 
 ๒๑. นางแก้วตา  ขวัญเลิศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
 ๒๒. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
 ๒๓. นายฮานาฟี  มาหะมุ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ 
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    ผู้ไม่มาประชุม 
    ๑. นายแวหามะ แวกือจิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.เมือง(ป่วย) 
    ๒. นายอาดัม  สนิทศาสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ยะรัง  
    ๓. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 
    ๔. นายอัศม ี  หยีดาโอะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
    ๕. นายมูฮ ามัดอาลาวี บือแน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.ทุ่งยางแดง 
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นายจ ารัส  สีทองชื่น  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่เคารพ  สมาชิก 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  สภาองค ์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   บัดนี้   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
เข้าประชุม  จ านวน  ๑๗  คน    ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    ถือว่าครบองค์ประชุม     ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    ขึ้นท าหน้าที่การประชุมในวันนี้  
ขอเรียนเชิญครับ 

 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญนั่งค่ะ  เรียนท่านสมาชิกสภา อบจ.  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการ
ประธานสภา อบจ.ปน.  นายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับการ 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้   เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒   ครั้งที่ ๓   ประจ าปี  
๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้ก าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ขอขอบคุณสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และขอเปิดประชุมเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีนะ ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  
๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘   

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมดังกล่าว   
ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  
๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นะคะ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม   ไม่มีนะคะ  ต่อไป 
     ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
    ไม่มีนะคะ  ต่อไป 
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     ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑  เรื่อง  การพิจารณาเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  คนที่ ๑  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 เนื่องจาก  ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอ
ไม้แก่น  คือนายอับดุลเลาะ   มาเส   ซึ่งเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  คนที่ ๑  ได้เสียชีวิตลงโดยโรคไตวายเรื้อรัง  เมื่อวันที่  ๒๕  
สิงหาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  มาตรา ๑๙ เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด
นอกจาก ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  แล้วแต่กรณี  แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้น
ว่างลง  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ  

 

นายจ ารัส   สีทองชื่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภา อบจ.ปน. พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีที่กฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา
ท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึง
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึง
มี  ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ ง
ประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่
จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่ านั้น โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
อีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

    



 
-๖- 

 

 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจ
นับคะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า“ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น” เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น” 

  ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภา รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ค่ะ    ต่อไปเราจะเลือกรองประธานสภาองค์การ 
ประธานสภา อบจ.ปน. บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  คนที่  ๑  แทนต าแหน่งที่ว่าง  เรียนเชิญสมาชิกสภาฯ  

เสนอชื่อผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
คนที่ ๑  แทนต าแหน่งที่ว่าง   เชิญท่านดอรอแม   หะยีสาเมาะ  ค่ะ 

 

นายดอรอแม   หะยีสาเมาะ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ท่านรองนายกฯ    คณะผู้บริหารและ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.แม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ   เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  กระผมนายดอรอแม   หะยีสาเมาะ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอแม่ลาน   กระผมขอเสนอ  นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓  อ าเภอโคกโพธิ์   เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   คนที่  ๑   ขอผู้รับรองด้วยครับ   

   ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณท่านดอรอแม   หะยีสาเมาะ   ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภา อบจ. ปน.  ท่านใดจะเสนอผู้เห็นสมควรที่จะได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี คนที่ ๑  แทนต าแหน่งที่ว่าง  นอกเหนือจากท่านอุมาวดี   อักษรแก้ว  
อีกไหม เชิญค่ะ  ไม่มีเสนอท่านอื่นแล้วนะคะ ดิฉันจะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 



 
-๗- 

 

อีกครั้งนะคะ  ท่านดอรอแม   หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขตอ าเภอแม่ลาน   ได้เสนอ  นางสาวอุมาวดี    อักษรแก้ว   สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓  อ าเภอโคกโพธิ์   เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  คนที่ ๑  แทนต าแหน่งที่ว่าง   ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๔  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

จึงขอสรุปว่า  การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  คนที่ ๑  แทนต าแหน่งที่ว่างในวันนี้  มีผู้เสนอนางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต  ๓  อ าเภอโคกโพธิ์  เพียง  ๑  ท่าน  
จึงถือว่าท่านได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  คนที่ ๑  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและ
โปร่งใสนะคะ  ดิฉันขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยค่ะ เชิญท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว  
ได้กล่าวอะไรกับท่านสมาชิกสภาฯ สักเล็กน้อย  เชิญค่ะ 

 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ท่านรองนายกฯ    คณะผู้บริหารและ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.โคกโพธิ์ ท่านเลขานายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  เ พ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓  อ าเภอโคกโพธิ์   ขอขอบคุณ
เพ่ือนๆ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกดิฉันให้ด ารงต าแหน่งเป็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   คนที่  ๑  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
มีอะไรชี้แนะหรือแนะน าได้ด้วยความยินดีนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอุมาวดี   อักษรแก้ว   หวังว่าคงจะได้ร่วมมือกันท างานนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. ดิฉันจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวาระนี้ไหมคะ  เชิญท่านดอรอแม   หะยีสาเมาะ  ค่ะ 

 
 

นายดอรอแม   หะยีสาเมาะ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ท่านรองนายกฯ   คณะผู้บริหารและ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.แม่ลาน ท่านเลขานุการนายกฯ   หัวหน้าส่วนราชการ   เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายดอรอแม   หะยีสาเมาะ  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอแม่ลาน  ก่อนอื่นกระผมต้องขอ 



 

-๘- 
 

 

แสดงความยินดีกับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีคนใหม่  
ด้วยความยินดียิ่งนะครับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมมองว่าในช่วง
ระยะเวลาที่พวกเรายังอยู่ในสภาฯ แห่งนี้  ซึ่งวาระของพวกเราก็ไม่เกิน ๒ ปี น่าจะ
ปีกว่าๆ ผมอยากจะให้พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกสภาฯ ด้วยกันท าความรู้จักซึ่งกันและ
กันให้มากกว่านี้   หมายถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ความเป็นพ่ีเป็นน้อง  ด้วยการใช้
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าและมีความหมาย  ซึ่งในโอกาสนี้ผมใคร่ขอเรียนมายัง
ท่านรองประธานสภาฯ คนใหม่ ช่วยเป็นตัวแทน สื่อกลางหรือผู้ประสานงานในเรื่อง
ของความสามัคคี ความสมานฉันท์ในเรื่องความรู้ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในสภาฯ หรือว่าใน
แวดวงของสมาชิกสภาฯ ด้วยกัน  ผมเชื่อว่าศักยภาพและความมุ่งมั่นของท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีคนใหม่  ท่านมีความสามารถที่จะ
สร้างความอบอุ่นและสานต่อความสามัคคีของพวกเราได้อย่างดียิ่ง  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านดอรอแม   หะยีสาเมาะ  ค่ะ    ดิฉันก็เห็นด้วยกับท่านนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา  เป็นปีที่  ๓  แล้ว   บางครั้งพวกเราก็ห่างเหินกันไปบ้าง 

ความสัมพันธ์ที่มีกันก็น้อย  ลดลงไปบ้าง ดิฉันเชื่อว่าระยะเวลาที่เหลืออีก ๑ ปี 
ความสัมพันธ์ของพวกเราน่าจะดีขึ้นกว่าเดิม  ประกอบกับเราได้รองประธานสภาฯ
คนใหม่เข้ามา  และอยากจะขอความร่วมมือให้พวกเราสมัครสมานสามัคคีกันไว้ 
เกาะกลุ่มกันไว้แน่นๆนะคะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้อีก
ไหมคะ เรียนเชิญค่ะ  ดิฉันมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบ
๑  เรื่องค่ะ   คือเรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการการอ่านอัลกรุอาน  
ตามแนวกีรออาตี  ซึ่งก าหนดจัดขึ้น  ในระหว่างวันที่ ๑๔- ๑๘  กันยายน ๒๕๕๘  
ณ  โรงแรมปาร์ควิว  รีสอร์ทปัตตานี  และขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว   ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  โรงแรมปาร์ควิว  รีสอร์ทปัตตานี  โดยพร้อมเพรียงกันนะคะ   
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะในระเบียบวาระนี้อีกไหมค่ะ   
เชิญท่านอับดุลการิม   ยูโซะ   ค่ะ 

 

นายอับดุลการิม   ยูโซะ   เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านรองนายกฯ   คณะผู้บริหารและ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพ้อ ท่านเลขานุการนายกฯ  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ   เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   
 
 



 
-๙- 

 

 ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กระผมนายอับดุลการิม   ยูโซะ   สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอกะพ้อ   กระผมใคร่ขอสอบถามท่าน 

  ประธานสภาฯ  เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมของสมาชิกสภาฯ  ว่ายังมีอยู่อีกหรือไม่ 
เพราะว่ายังมีสมาชิกสภาฯ อีกหลายท่านที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว  
ผมขอน าเรียนท่านประธานสภาฯ เพียงแค่นี้   ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอับดุลการิม  ยูโซะ  ค่ะ โครงการอบรมของท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภา อบจ.ปน. ยังมีอยู่ตลอดนะคะ   ดิฉันต้องขอเช็คข้อมูลก่อนค่ะ  จริงๆ แล้วปีหนึ่งก็จะมีอยู่

ประมาณสองสามครั้งนะคะเท่าที่ผ่านมา  ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดสนใจสามารถ
สอบถามทางกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ค่ะ มีอยู่ตลอดเวลา  
เพียงแต่ว่าที่เงียบไป  เนื่องจากว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดยังสนใจที่จะ
ไปอบรมอยู่อีกหรือเปล่า  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเพ่ิมเติมหรือ
เสนอแนะอีกไหม  เรียนเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี  ส าหรับวันนี้  ดิฉันในนามประธานสภาฯ  
ขอขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ท่านเลขานายกฯ  หัวหน้า
ส่วนราชการ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  โดย
พร้อมเพรียงกัน  ท าให้การประชุมครั้งนี้  ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี   ดิฉันขอปิดประชุม
เพียงแค่นี้  ขอบคุณค่ะ 
 

         ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
          (นายจ ารัส   สีทองชืน่) 
 
 
 
 

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


