
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2   ครั้งที่ 2   ประจ าปี ๒๕61 

วันที่  15  สิงหาคม  ๒๕61  เวลา  10.0๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

……………………………………………. 
 
 

       ผู้มาประชุม        
1. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
3. นายมหูมัดอารอฟะห์   แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒)  
4. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 

   5. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.เมือง 
   6. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 5 อ.เมือง 
   7. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.โคกโพธิ์ 
   8. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
   9. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑0. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะรัง 
 ๑1. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหริ่ง 
 ๑2. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะหริ่ง 
 13. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
 ๑4. นายอัศม ี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
 15. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
 16. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.หนองจิก 
 17. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
 18. นายวันนวิัติ ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
 19. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.กะพ้อ 
 20. นายมูฮ ามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.ทุ่งยางแดง 
 ๒1. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน 
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  ผู้ไม่มาประชุม        

1. นายไฟซอล  อิสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.เมือง  
   2. นางสุพิศ  ขาวทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธิ์ (ลาป่วย) 
   3. นายอาดัม  สนิทศาสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ.ยะรัง  
   4. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.ยะหริ่ง 
   5. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี (ลาป่วย) 
   6. นายรุสดี    สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี 
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           ผู้เข้าร่วมประชุม       
    ๑. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
    2. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑) 
    3. นายคอเลฟ เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    4. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    5. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    6. นางเพ็ญศรี ร่วมจินดา ผู้อ านวยการกองคลัง 
    7. นายอรุณ  อนันตสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
    8. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    9. นายสุทัศน์  สังขรัตน์  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 10. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 11. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
 ๑2. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
 13. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะบิงตีงี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนตะบิงตีงี 
 14. นายฮานาฟี  มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 15. นางรัชน ี  พวงนาค  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
 16. นางจรินทร   รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
 17. นายมันโซะ  กาหลง  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
 18. นางวีระวรรณ คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
 19. นายอับดุลรอเซะ แซะนุง  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 20. นางสุวณ ี  สะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
 21. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
 22. นางสาวอัยรินทร์ สุวรรณรัตน์ หวัหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 23. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 24. นายอนุสรณ์ พิทักษสันติกุล นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 25. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 26. นางสาวกรกนก ยังปากน  า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 27. นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 28. นางวาสนา  อินทสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 29. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ก่อนประชุม  ถึงก าหนดเวลาประชุมเลขานุการสภา อบจ. ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มา
ประชุมได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุม 

นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.    ผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขณะนี   

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่มีอยู่ จ านวน 19 คน  ถือว่าครบองค์
ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ขึ นท า
หน้าที่ในการประชุมในวันนี   ขอเรียนเชิญครับ         

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ    
ประธานสภา อบจ.ปน.  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ ทา่นที่ปรึกษา  หัวหน้าส่วน 

ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั งนี   เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๒ วาระที่ ๓  ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดิฉันขอเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ไม่มีนะคะ 
ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2561  ยังไม่มีนะคะ เนื่องจากเรามีการประชุมที่กระชั นชิดเกินไป ท าให้
เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมยังไม่แล้วเสร็จ ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  ไมม่ีนะคะ ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณา

เสร็จแล้ว    
๔.๑  ญัตติ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  วาระท่ี ๒  
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้พิจารณาและส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ พิจารณาแปรญัตติในคราวประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั น 

บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
และต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๒ เป็นการพิจารณาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่ 
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มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  ตามข้อบังคับข้อ ๕๑ 
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายงาน เชิญท่านวันนิวัติ   ซูสารอ  ค่ะ 
 

นายวันนิวัต   ซูสารอ     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ประธานกรรมการแปรญัตติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทา่นนายกฯ 

ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  ท่านที่ปรึกษาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และ
ผู้เข้าร่วมประชุม  กระผมนายวันนิวัต   ซูสารอ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขต ๒  อ าเภอปะนาเระ   ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ   ขอรายงานผลการประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี  

ตามที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ลงมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประม าณ พ.ศ. ๒๕๖๒            
ไว้พิจารณาในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ     
สมัยที่  ๒ ครั งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ  และสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ตั งแต่วันที่  ๘ - ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. นั น  ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดยื่นค าเสนอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โดยมี  นางอาซีซะห์   ว่องไว    ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มาชี แจงแทน      
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  โดยละเอียดแล้ว 
ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติ  ไม่มีการสงวนความเห็น 

     ปรากฏผลการพิจารณา ดังนี  
    ชื่อข้อบัญญัติ   ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    หลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๑,๒    ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๓    ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข
     ข้อ ๔,๕,๖,๗   ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
     จึงเรียนเสนอมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป 
    ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านวันนิวัต   ซูสารอ  ค่ะ   
ประธานสภา อบจ.ปน.   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา  ปรากฏผลดังนี  

ข้อที่ ๑ - ข้อที่ ๗  ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข 
     เป็นอนัว่าการพิจารณาวาระท่ี ๒  เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ  ต่อไปค่ะ 
     ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑  ญัตติ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  วาระท่ี ๓ 

ล าดับต่อไปนี   เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓  ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่         
ตามข้อบังคับ ข้อ ๕๒ ดิฉันจะขอมตินะคะ  ขณะนี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  อยู่ในห้องประชุม  จ านวน 20 ท่าน 

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ท่านใดเห็นชอบให้ตรา 
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
กรุณายกมือขึ นค่ะ  เห็นชอบ 20 เสียงนะคะ 

เป็นอันว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง 
20 เสียงค่ะ   

ดิฉัน ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ที่ได้
ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  ซึ่งทางฝ่าย
บริหารก็จะน าไปด าเนินการต่อไปค่ะ   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรืออภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ 

ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี  ส าหรับวันนี   ดิฉัน ในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ 
ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันนี โดยพร้อมเพรียงกัน 
ท าให้การประชุมครั งนี ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี ดิฉันขอปิดประชุมเพียงแค่นี  ขอขอบคุณค่ะ 

 
ปิดการประชุม   เวลา  ๑๒.0๐ น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................... .........เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
          ( นายสุทัศน์   สังขรัตน์  ) 
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     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1. นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ      ประธานกรรมการ 
2. นายรุสดี  สารอเอง      กรรมการ 
3. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ          กรรมการ 
4. นายอิสกันดา บากา       กรรมการ 
5. นายวันนิวัต  ซูสารอ       กรรมการ 
6. นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เลขานุการ/กรรมการ 
ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ครั งที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 แล้ว   
ด้วยจ านวนเสียง 21 เสียง 
 
 
 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


