
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที ่1 ประจ าปี ๒๕62 
วันที่  31 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา ๑6.๐๐ น. 

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

 
 

 ผู้มาประชุม        
1. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภา อบจ.ปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภา อบจ.ปัตตานี (คนที๑)  
3. นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา   รองประธานสภา อบจ.ปัตตานี (คนที่ ๒) 
4. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต ๒ อ.เมือง 
5. นายยาการิยา  แวลาเตะ  สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต ๔ อ.เมือง 
6. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต 5 อ.เมือง 
7. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธิ์ 
8. นายอุดมพันธุ์  มากสุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต ๒ อ.โคกโพธิ์ 
9. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
10.นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต ๓ อ.ยะรัง 
๑1. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะรัง 
๑2นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต 2 อ.ยะหริ่ง 
13. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต 1 อ.สายบุรี 
14. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
15. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
16. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 
17. นายวันนิวัติ  ซูสารอ   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
18. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
19. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 

 
ผู้ขาดประชุม 
1. นายไฟซอล  อีสเฮาะ   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต 1 อ.เมือง 
2. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต 2 อ.ยะรัง 
3. นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหริ่ง 
4. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหริ่ง 
5. นายรุสดี  สารอเอง  สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี 
6. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   นายก อบจ.ปัตตานี  
2. นางเบญจวรรณ ซูสารอ   รองนายก อบจ.ปัตตานี (คนที่ 2) 
3. นางสาวซัยยีดะห์บุซรอ อัลยุฟรี   เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี 
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4. นายอุดม  ธรรมเจริญ  ที่ปรึกษานายก อบจ.ปัตตานี 
5. นางเก้ือกูล  พิธีรัตนานนท์  ปลัด อบจ.ปัตตานี 
6. นายอรุณ  อนันตสิทธิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางสุร ี  สะหนิบุตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
8. นายสุทัศน์  สังขรัตน์   ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ. 
9. นางสาวชนิดา  ธรรมเจริญ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. นางอาซีซะห์ ว่องไว   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
11. นางอุใหม  หมัดอาด้ า  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑2. นางสุดา  ทับทิมทอง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑3. นายประเสริฐ อิบรอเห็น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
14. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รกน.  

ผู้อ านวยการโรงเรียนตะบิงตีงี 
15. นางจรินทร  รัฐการัณย์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
16. นายอับดุลรอเซะ แซะนุง   นักสันทนาการช านาญการ  

รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
17. นายสมมาตร ช่องชนิล   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
18. นางสาวปาริณดา มาปะ   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
19. นางสาวอัยรินทร์ สุวรรณรัตน์  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ 
20. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
21. นายมันโซะ  กาหลง   หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
22. นางวีรวรรณ  คงแกว้   หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
23. นางวาสนา  อินทสมบูรณ์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
24. นายแวอาแด มามะ   ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟัง 
25. นายประธาน  สุคนธปฎิภาค  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
26. นางสายชล  คงสองเมือง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
27. นางยุพิน  กากะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
28. นายฮานาฟี  มาหะมุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
29. นายอิบนูฮายา แดมะ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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นายสุทัศน์   สังขรัตน์ 
เลขานุการสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
นายสุทัศน์   สังขรัตน์ 
เลขานุการสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถึงก าหนดเวลาประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่เมื่อครบแล้ว
ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม  
จ านวน  18  คน  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาฯที่มีอยู่ ถือว่า
ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีขึ้นท าหน้าที่ในการประชุม ในวันนี้ ขอเรียนเชิญครับ 
 
 เชิญนั่งค่ะ 
 
 
 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖2 

ด้วยเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖2 มีก าหนด ๗ วัน 
ตั้งแต่วันที ่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖2 ถึงวันที ่ 2 มิถุนายน ๒๕๖2 
ประกาศ ณ วันที่ 22พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 นางสาวรอฮานี มาหะมะ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ท่านนายก
ฯ ท่านรองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  ที่ปรึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้เข้าร่วม ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้มาท าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ได้ เปิดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ มีก าหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณา 
ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี 
นายก อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 

๒๕๖๒ ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วม
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้วขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน ดิฉันขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มีนะค่ะ ต่อไปค่ะ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม
ดังกล่าว ขอเชิญค่ะ มีไหมค่ะ ไม่มีนะคะ 

ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

- สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ต่อไปค่ะ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น

พิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้รับร้องเรียนจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ภายในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี บริเวณถนน
สายA1 (หน้าโรงงานปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร) เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้  ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความไม่
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลากลางคืน จึงแจ้งให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมภาคจังหวัดปัตตานีตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีความจ าเป็นต้อง
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 1 เพส 19,000/230 โวลท์ 
ขนาด30เควีเอ แบบแขวน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ เป็นเงิน 69,503.08 บาท จึงมีความจ าเป็นต้องโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 145 ล าดับที่ 3.1.6 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภท  ครุภัณ ฑ์ ไฟ ฟ้ าและวิท ยุ  ตั้ ง ไว้ 
69,503.08 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ
ถนน สาย A1 ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แผนกหม้อแปลง
ภายในรื้อถอนหม้อแปลงระบบ 19,000/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ 
แบบแขวน จ านวน 1 เครื่อง และติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 
19,000/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ แบบแขวน จ านวน 1 เครื่อง 
(กองช่าง) 
 โดยโอนลดจาก แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค หน้า 157 ล าดับที่ 2.1.3 ตั้งไว้ 3,442,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2 ต าบลลุโบะยือไร - หมู่ที่ 3 
ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี กว้างไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร(กองช่าง) โอนลด 
69,503.08 บาท 
 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
และที่แก้ไข้เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2,3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 
 
 ขอบคุณค่ะ นายกฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  ๖๙,๕๐๓.๐๘ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเปลี่ยน หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย A๑ 
ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
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 โดยโอนลดจาก  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ 
ป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๒ ต าบลลุโบะยิไร 
- หมู่ที่ ๓ ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จ านวน ๖๙,๕๐๓.๐๘ 
บาท 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ หากไม่มี  
ดิฉันจะขอมติค่ะ  ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม  จ านวน 17 ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุม ต่อไปจะขอมต ิ
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย A๑ ต าบล
บานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน ๖๙,๕๐๓.๐๘ บาท   
 โดยโอนลด แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
ส าธารณู ป โภค เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าขุ ดลอกคลองโอนลด จ านวน 
๖๙,๕๐๓.๐๘ บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบ อนุมัติ  ด้วยจ านวน 
17 เสียง 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย A๑ ต าบล
บานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน ๖๙,๕๐๓.๐๘ บาท   

  โดยโอนลด แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภ ทค่าก่อสร้างสิ่ ง
ส าธารณู ป โภค เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าขุ ดลอกคลอง โอนลดจ านวน 
๖๙,๕๐๓.๐๘ บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่มีนะคะ ไม่อนุมัติจ านวน 0 
เสียง 

  เป็นอันว่าสภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย A๑ ต าบลบานา อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี เป็นเงินจ านวน ๖๙,๕๐๓.๐๘ บาท  จ านวน 17  เสียง 
ต่อไปค่ะ 
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นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี 
นายก อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๒ ญัตติ  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการในการจัดท า
แผนพัฒนา จ านวน ๓ คณะ ประกอบด้วย 
  ๑. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  
  ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
  ๓. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด       
 ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประกอบด้วย 
 1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ 169/2560 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยกรรมการในส่วนของสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน หมดวาระในวันที่ 18 
เมษายน 2562 
 2. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ 168/2560 
เรื่อง 
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยกรรมการในส่วน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน หมดวาระ
ในวันที่ 18 เมษายน 2562 
 3. ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ลงวันที่  25 มีนาคม 2559 โดย
กรรมการในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 
5 คน หมดวาระในวันที่ 24 มีนาคม 2561 
 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นกรรมการ 
 “กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
 “กรรมการตาม (1) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ข้อ 2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอ
ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดั บ จั งห วัดและระดั บ อ า เภ อตามล าดั บ ให้ เป็ นปั จจุ บั น  ซึ่ ง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจะต้องให้สมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาคัดเลือก จ านวน 5 คน โดยให้
มีวาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี จึงขอเสนอให้สมาชิกสภาพิจารณาคัดเลือก
กรรมการดังกล่าวข้างตน ทั้ง 3 คณะประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
จ านวน ๓ คน 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน  ๓  คน 
 ๓. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
จ านวน ๕ คน 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ
และพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการต่อไป ขอบคุณครับ 
 
 ขอบคุณท่านนายกฯค่ะนายกฯ ได้แถลงญัตติการพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 โดยให้สภาฯ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จ านวน ๓ คณะ ประกอบด้วย 
 1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
จ านวน ๓ คน 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน  ๓  คน 
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นายสุทัศน์   สังขรัตน์ 
เลขานุการสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
จ านวน ๕ คน 
 ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ให้เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ชี้แจง 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
 ในการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะต่างๆ ในการจัดท าแผนพัฒนา ตามแนว
ทางการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน   
๓ คน 
 การเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีต่อที่
ประชุม ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความ
ยินยอม ในการเสนอชื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีแต่ละคนเสนอชื่อได้ ๑ ชื่อ และต้องมีผู้รับรอง ๒ คน หากมีการ
เสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน  ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ
โดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่
ก าหนด 
 ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน
ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว 
ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบ
จ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกันหลายคน 
ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะ
ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนน
เท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับฉลากตามท่ีประธานในที่ประชุมก าหนด 
 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีหนังสือ
แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 ๒. การคัด เลื อกคณะกรรมการติดตามและป ระเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้คัดเลือกจากสมาชิก
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.เมือง 
 
 
 
 
 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน ๓ คน ให้ด าเนินการใน
คราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้วิธีการเดียวกับ
การเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดย
อนุโลม 
 ๓. การคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด จ านวน ๕ คน ตามแนวทางการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการที่
ด าเนินการคัดเลือกให้ด าเนินการเช่นเดียวกัน โดยอนุโลม 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับเลือกอีกก็ได้ 
 ข้อ ๒๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้
ขอบคุณครับ 
 
 ขอบคุณเลขานุการสภา อบจ. ค่ะ ที่ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การ
เลือกคณะกรรมการ ทั้ง ๓ คณะแล้ว โดยจะด าเนินการเลือกทีละคณะ 
 ล าดับต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการคณะต่างๆ โดยจะ
เลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีก่อน  
จ านวน ๓ คน 
 - เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฯ โดยสมาชิกสภาฯ แต่ละคนสามารถ
เสนอชื่อได้เพียง ๑ ชื่อ โดยมีผู้รับรอง ๒ คนและเสนอต่อไปเรื่อยๆทีละ
คนจนกว่าจะไม่มีคนเสนอ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
คนที่ 1 ค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ฝ่าย
บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายรามดิน อารีอับดุล
ซอมะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 1 ขอผู้
รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดุลการิม  ยูโซะ 
ส.อบจ.ปน. เขต อ.กะพ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
นายซูดิง  มาหามะ 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.สายบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 

 ขอบคุณท่านรามดิน อารีอับดุลซอมะ ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นายซุกรัน นาแว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 2 อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 1 
 2. นายมะรูดิน ดาโต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 2 อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ 
ต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 2 ค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ 
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลการิม 
ยูโซะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอกะพ้อ 
จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนางสุพิศ ขาวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 2 ขอผู้
รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
 
 ขอบคุณท่านอับดุลการิม ยูโซะ ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นายวันนิวัต ซูสารอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 2 อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 1 
 2. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ 
ต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 3 ค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ 
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายซูดิง มาหา
มะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนายวันนิวัต ซูสารอ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
 
 ขอบคุณท่านซูดิง มาหามะ ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นายอับดุลการิม ยูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 1 
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นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.หนองจิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. นายราเชนทร์ กาหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
ดิฉันขอ สรุปดังนี้ค่ะ 
 มีผู้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน   
๓ คน ตามหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการฯ ถือว่าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๓ คน ได้เป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยไม่ต้องมี
การลงคะแนนคัดเลือก เนื่องจากว่าเสนอ ๓ ท่าน 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ดังนี้ 
 1. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 1 
 2. นางสุพิศ ขาวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 1 อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 3. นายวันนิวัต ซูสารอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 2 อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 3   
 ล าดับต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน  ๓  
คน 
 -  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฯ โดยสมาชิกแต่ละคนสามารถเสนอชื่อได้
เพียง ๑ ชื่อ โดยมีผู้รับรอง  ๒ คนและเสนอต่อไปเรื่อย ๆ ทีละคน
จนกว่าจะไม่มีคนเสนอขอเชิญสมาชิกฯเสนอค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ 
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมะรูดิน ดา
โต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนายรามดิน อารีอับดุลซอมะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณ
ครับ 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ 
ส.อบจ.ปน. เขต อ.แม่ลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายราเชนทร์   กาหลง 
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.ยะรัง 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอบคุณท่านมะรูดิน ดาโต๊ะ ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นายราเชนทร์ กาหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 1 
 2. นางสุพิศ ขาวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 1 อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
ต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 2 
ค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ 
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอดุลย์ หะยี
สาเมาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
 
 ขอบคุณท่านอดุลย์ หะยีสาเมาะ ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นายวันนิวัต ซูสารอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 2 อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 1 
 2. นายสานูซี กูบู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
เขต 4 อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
ต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 3 
ค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ฝ่าย
บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายราเชนทร์ กาหลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอยะรัง  
จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนายสานูซี กูบู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 4 อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    
คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
 



- 14 - 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว 
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.โคกโพธิ์ 
 
 
 

 ขอบคุณท่านราเชนทร์ กาหลง ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเขต 2 อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนท่ี 1 
 2. นายวีระ เจ๊ะอุบง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 1 อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
ดิฉันขอสรุป ดังนี้ค่ะ 
 มีผู้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน   
๓ คน ตามหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการฯ ถือว่าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๓ คน ได้เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนคัดเลือก เนื่องจากว่าเสนอเพียง  
๓ ท่าน 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ดังนี้ 
 1. นายรามดิน อารีอับดุลซอมะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัดปั ตตานี  เขต  2 อ า เภอเมื อง  จั งหวัดปั ตตานี  เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี    คนที ่1  
 2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จั งห วั ดปั ตต านี  เขต  3 อ า เภ อ โคก โพ ธิ์  จั งห วั ดปั ต ตานี  เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี    คนที่ 2 
 3. นายสานูซี กูบู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 4 อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 3 
 ล าดับต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดจ านวน ๕ คน 
 -  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
โดยสมาชิกแต่ละคนสามารถเสนอชื่อได้เพียง ๑ ชื่อ มีผู้รับรอง ๒ คน
และเสนอต่อไปเรื่อย ๆ ทีละคนจนกว่าจะไม่มีคนเสนอขอเชิญสมาชิกฯ 
เสนอค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ฝ่าย
บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุมาวดี  อักษร
แก้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอโคก
โพธิ์  จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนายอับดุลการิม ยูโซะสมาชิกสภาองค์การ
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุพิศ   ขาวทอง 
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.โคกโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
นายสานูซี   กูบู 
ส.อบจ.ปน. เขต 4 อ.ยะรัง 
 
 
 
 
 
 

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  เป็น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดคนที่ 1 ขอผู้
รับรองด้วย ขอบคุณค่ะ 
 
 ขอบคุณท่านอุมาวดี อักษรแก้ว ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นายซุกรัน นาแว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 2 อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนท่ี 1 
 2. นายอิสกันดา บากา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 3 อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
ต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดคนที่ 2 ค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ฝ่าย
บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุพิศ   ขาวทอง   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนายราเชนทร์  กาหลง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัด คนที่ 2 ขอผู้
รับรองด้วย ขอบคุณค่ะ 
 
 ขอบคุณท่านสุพิศ ขาวทอง ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 1 
 2. นายยาการิยา แวลาเตะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 4 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
ต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอผู้ที่ เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดคนที่ 3 ค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ฝ่าย
บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานูซี กูบู สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี ขอเสนอนายอดุลย์ หะยีสาเมาะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ วนจั งห วัดปั ตตานี  เขตอ า เภ อแม่ ล าน  จั งห วัดปั ตตานี  เป็ น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  คนที่  3       
ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
นายยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ 
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.สายบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
 
 
 
 
 
 
นายวันนิวัต   ซูสารอ 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.ปะนาเระ 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 

 ขอบคุณท่านสานูซี   กูบูค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นางซารีนา ยูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 5 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 1 
 2. นายวีระ เจ๊ะอุบงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 1 อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
ต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 4 ค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ฝ่าย
บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี   
จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนายมะรูดิน ดาโต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 4 ขอผู้
รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
 
 ขอบคุณท่านยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นายรามดิน อารีอับดุลซอมะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 1 
 2. นายอุดมพันธ์ มากสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
ต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5 ค่ะ 
 
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ฝ่าย
บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวันนิวัติ ซูสารอ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอปะนาเระ  
จังหวัดปัตตานี ขอเสนอนายซูดิง มาหามะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ าเภอสายบุรี  จั งหวัดปัตตานี  เป็น
คณะกรรมการประสานผลแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5     
ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
 
 ขอบคุณท่านวันนิวัต ซูสารอ ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
 1. นางสุพิศ ขาวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 1 อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนที่ 1 
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 2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้รับรองคนท่ี 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอท่านอื่นอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
 มีผู้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจ านวน ๕ คน
ดิฉันขอสุรปค่ะ 
 สรุปว่ามีผู้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน ๕ คน ตามหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการฯ ถือว่าสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ ง ๕ คน ได้ เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยไม่
ต้องมีการลงคะแนนคัดเลือก เนื่องจากเสนอเพียง ๕ ท่าน 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ดังนี้ 
 1. นายอับดุลการิม ยูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 1 
 2. นายราเชนทร์ กาหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 2   
 3. นายอดุลย์ หะยีสาเมาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 3 
 4. นายมะรูดิน ดาโต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 2 อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 4 
 5. นายซูดิง มาหามะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 2 อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5 ต่อไปค่ะ 
  
 ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นอื่นที่จะเสนอแนะ หรือซักถาม
ในระเบียบวาระนี้ อีกไหมเชิญค่ะถ้าไม่มีแล้ว ส าหรับวันนี้  ดิฉัน
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่าน
นายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ  
หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันท าให้การประชุมครั้งนี้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงไปได้ดี  ดิฉันขอปิดประชุมเพียงแค่นี้  
ขอขอบคุณค่ะ 
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ปิดการประชุม   เวลา  ๑8.00 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 

 
ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1 ประจ าปี ๒๕๖2      
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  15 
สิงหาคม 2562 แล้ว ด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 
 
 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 


