
รายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจำป ๒๕๕๙
วันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
โทร. ๐-๗๓๓๓-๖๕๕๙



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒   ครั้งที่ 2   ประจําปี ๒๕๕9 
วันที่  ๓0  สิงหาคม  ๒๕๕9    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

 
   ผู้มาประชุม 

๑. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๒. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
๓. นายมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒)  
4. นายไฟซอล  อิสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.เมือง 
5. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 

   6. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.เมือง     
   7. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.เมือง 
   8. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๕ อ.เมือง 
   9  นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ 
 10. นายอุดมพันธ์ุ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.โคกโพธ์ิ 
 11. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
 12. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑3. นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะรัง 
 14. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะหร่ิง 
 15. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ยะหร่ิง 
 16. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหร่ิง 
 17. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.สายบุรี 
 18. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
 19. นายรุสดี  สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี 
 20. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑  อ.หนองจิก 
 21. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ 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   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.ทุ่งยางแดง 
 ๒7. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน 
 
 

 
 



-๒- 
  
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นายเศรษฐ ์ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
    2. นายอรณุ  เบ็ญจลักษณ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๑) 
    3. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๒) 
    4. นายคอเลฟ เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    5. นายประยูรเดช คณานุรักษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
    6. นายจํารสั     สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รกท.ปลัด อบจ.ปัตตานี 
    7. นางเกือ้กูล  พิธีรัตนานนท ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปัตตานี  
    8. นายอรณุ  อนันตสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
    9. นางเพ็ญศร ี ร่วมจินดา ผู้อํานวยการกองคลัง 
  10. นางสุรี  สะหนิบุตร ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
  11. นายสุทศัน์  สังขรัตน์  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  12. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  ๑3. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
  14. นางสดุา  ทับทิมทอง รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบฯ 
  ๑5. นายสาเหาะ มูเล็ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี 
  ๑6. นายประเสริฐ อิบรอเห็น รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม รกท. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
  17. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  18. นางจรินทร รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  19. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
  20. นายสมมาตร ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
  21. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
  22. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  23. นายมันโซะ กาหลง  หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
  24. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
  25. นางภคินี  แก้วง่าย  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
  25. นายอนุสรณ ์ พิทักษ์สันติกุล นิติกรชํานาญการ 
  26. นายฮานาฟี มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
  27. นางสายชล คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
  28. นางสาวกรกนก ยังปากนํ้า หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
  29. นางสาวณัฏฐิณ ี มามะ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
  30. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  31. นายอิบนูฮายา แดมะ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
 
 



-๓- 
 
    ผู้ไม่มาประชุม 
    1.  นายอาดัม สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง 
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นายจํารัส  สีทองช่ืน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   ขณะนี้   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เข้าร่วมประชุม  จํานวน 22 คน ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา อบจ. ซึ่ง
ขณะนี้มีอยู่ 28 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ขึ้นทําหน้าที่ในการประชุมในวันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ   

    
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญน่ังค่ะ เรียนท่านสมาชิกสภา อบจ . ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ  
ประธานสภา อบจ.ปน.  ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน สําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งน้ี  
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒  
ประจําปี ๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้
กําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้า
มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และขอเปิดประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบี ยบวาระที่  ๑  เรื่ อ งที่ ป ระธานแจ้ งให้ ที่ ป ระ ชุมทราบ  มี เรื่ อ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 2 เรื่องด้วยกัน ค่ะ 

เรื่องแรก ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้กําหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องที่และผู้นําในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ประจําปี
งบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2559  ดิฉันขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านรว่มเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 2 กันยายน 2559  
เวลา 09.00 น. ณ  โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท (ห้องพิมมาดา 3) อําเภอเมืองปัตตานี 

เรื่องที่ 2 โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี 
ประจําปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 ขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 5 กันยายน 
2559 เวลา 09.00 น.  ณ  โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท (ห้องพิมมาดา 3) อําเภอเมือง
ปัตตานี  ดิฉันขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ 
ทั้ง 2 โครงการฯ  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะ 

ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕9  เมื่อวันที่ 2๓  
สิงหาคม ๒๕๕9  ไม่มีนะคะ  เน่ืองจากระยะเวลาในการจัดทํารายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจําปี 
๒๕๕9  มีระยะเวลาค่อยข้างจํากัด  ทําให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานฯ ไม่ทันสําหรับที่
จะรับรองรายงานฯ ในการประชุมครั้งน้ี  ต่อไปค่ะ 
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ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
     ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม ่

 ๕ .๑ ญัตติ  การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้พิจารณาและ
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  พิจารณาแปรญัตติในคราวประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ น้ัน  บัดน้ี
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และต่อไปเป็น
การพิจารณาในวาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่ คณะกรรมการแปรญั ตติแก้ไขเท่ าน้ัน  ตามข้อบังคับข้อ  ๕๑  ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายงาน  เชิญท่านดอรอแม  หะยีสาเมาะ  ค่ะ 

 
นายดอรอแม  หะยีสาเมาะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
กรรมการแปรญัตติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม นายดอรอแม  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอําเภอแม่ลาน เลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอรายงานผลการประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

ตามที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ลงมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ ไว้
พิจารณา ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ 
๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ต้ังแต่วันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. น้ัน ปรากฏว่ามีผู้ย่ืนคํา
เสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จํานวน ๑ ราย 
 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕๕๙  
โดยมีนางสาววันทิวา  นิพนธ์วิทย์  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  เป็นผู้
ได้รับมอบหมาย จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มาช้ีแจงแทน  และมี 
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นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เขต ๒ 
อําเภอเมืองปัตตานี  มาช้ีแจงในฐานะผู้ขอเสนอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยละเอียดแล้ว มีการแก้ไข ไม่มีการสงวน
คําแปรญัตติ  ไม่มีการสงวนความเห็น     

ปรากฏผลการพิจารณา ดังน้ี 
    ช่ือข้อบัญญัติ   ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    หลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ  ๑,๒   ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๓    ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๔    มีผู้แปรญัตติ   มีการแก้ไข
    ข้อ ๕,๖,๗   ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ประธานสภา อบจ.ปัตตานี  
ไว้แล้ว  จึงเรียนเสนอมาเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ      ขอบคุณท่านดอรอแม   หะยีสาเมาะ ค่ะ ต่อไปจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวาระที่ ๒  ขอเชิญ 

เลขานุการสภาฯ ค่ะ 
 
 

นายจํารัส  สีทองช่ืน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
     ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา  ดังน้ี 
     ข้อ  ๑  ไมม่ีการแก้ไข 
     ข้อ  ๒  ไมม่ีการแก้ไข 
     ข้อ  ๓  ไมม่ีการแก้ไข 
     ข้อ  ๔  มผีู้แปรญัตติ  มีการแก้ไข 

ท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ 
อําเภอเมืองปัตตานี ขอแปรญัตติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงิน ของ
จํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การรับรอง ใน
แผนงานการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ ๒ .๑ .๑๓ ต้ังไว้  
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูคลองริมถนนเพชรเกษม  ตําบลบางปู-
ตําบลยามู  หมู่ที่ ๑  หมู่ที่ ๒  หมู่ที่ ๓  ตําบลบางปู  อําเภอยะหร่ิง  จังหวัดปัตตานี  
โดยขอแปรญัตติจากความยาว ๑ ,๐๐๐ .๐๐  เมตร  เป็น  ๕ ,๕๐๐ .๐๐  เมตร 
งบประมาณเท่าเดิม  คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบ  ขอบคุณมากครับ 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ค่ะ มีการแก้ไขในข้อ ๒.๑.๑๓  ดิฉันจะขอมติ 
ประธานสภา อบจ.ปน.     จากท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ  ตอนน้ีมีสมาชิกสภาฯ  อยู่ในห้องจํานวน 21 คน 

 - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบแปรญัตติรายการขุดลอกคูคลองริม          
ถนนเพชรเกษม ตําบลบางปู - ตําบลยามู  หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางปู 
อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี  จากขนาดความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  เป็นขนาด
ความยาว ๕,๕๐๐.๐๐ เมตร  กรุณายกมือขึ้น  ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจํานวน 21 
เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบแปรญัตติรายการขุดลอกคูคลองริม         
ถนนเพชรเกษม  ตําบลบางปู-ตําบลยามู  หมู่ที่ ๑  หมู่ที่ ๒  หมู่ที่ ๓  ตําบลบางปู 
อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  จากขนาดความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  เป็นขนาด
ความยาว ๕,๕๐๐.๐๐  เมตร  โปรดยกมือขึ้น  ไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่า  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบแปรญัตติรายการขุดลอกคูคลองริม          
ถนนเพชรเกษม  ตําบลบางปู - ตําบลยามู  หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓  ตําบลบางปู 
อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  จากขนาดความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  เป็นขนาด
ความยาว ๕,๕๐๐.๐๐ เมตร  ด้วยจํานวน 21 เสียงนะคะ  ต่อไปขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ค่ะ 

  
นายจํารัส  สีทองช่ืน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ข้อ 5,6,7 ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

    ขอบคุณครับ 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ  ค่ะ  เป็นอันว่าการพิจารณาวาระที่ ๒   
ประธานสภา อบจ.ปน. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ลําดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมลงมติ

ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หรือไม่  ตามข้อบังคับข้อ ๕๒  ดิฉันจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯ  ตอนน้ีมีสมาชิก
สภาฯ  อยู่ในห้องจํานวน  21  คนนะคะ 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น  ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน 21 เสียง 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น  ไม่มนีะคะ 
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เป็นอันว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้วยจํานวน  21  เสียง  
ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนต่อไป  ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็จะนําไปดําเนินการต่อไป  ต่อไปค่ะ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะจะเพิ่มเติมในระเบียบวาระน้ีอีกไหม  เชิญค่ะ  ถ้าไม่มีสําหรับวันน้ี  ดิฉัน
ในนามประธานสภาฯ   ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  ท่านนายกฯ 
ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ  
ในวันน้ี  โดยพร้อมเพรียงกันทําให้การประชุมครั้งน้ี  สําเร็จลุล่วงไปได้ดี  ดิฉัน ขอปิด
ประชุมเพียงแค่น้ี  ขอบคุณค่ะ 

 
 

ปิดการประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)..............................................เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
           ( นายจํารัส   สีทองช่ืน ) 
 

 
 

 
(ลงช่ือ)................................................... 
            (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 
 


