
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  คร้ังท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

……………………………………………. 

 

ผูมาประชุม 

  ๑. นายอับดุลเลาะ มาเส  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๑) 

  ๒. นายมูหมัดอารอฟะห  แวบือซา รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๒)    

  ๓. นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.เมอืงปตตานี 

  ๔. นายแวหามะ แวกือจิก  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.เมอืงปตตานี 

  ๕. นายยาการิยา แวลาเตะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.เมอืงปตตานี 

  ๖. นางซารีนา  ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๕ อ.เมอืงปตตานี 

  ๗. นางสุพิศ  ขาวทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ 

  ๘. นายอุดมพันธุ มากสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 

  ๙. นางสาวอุมาวดี อักษรแกว สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ 

๑๐. นายวีระ  เจะอบุง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง 

๑๑. นายอาดัม  สนิทศาสตร สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง  

๑๒. นายราเชนทร กาหลง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 

๑๓. นายนิอันวาร นิเดรหะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 

๑๔. นายซุกรัน  นาแว  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะหริ่ง  

๑๕. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะหริ่ง 

๑๖. นายยูนัยดล  ตวนปูเตะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.สายบุร ี

๑๗. นายซูดิง  มาหามะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.สายบุร ี

๑๘. นายอัศมี  หยีดาโอะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 

๑๙. นายมะรูดิน  ดาโตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก 

๒๐. นายอิสกันดา บากา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 

๒๑. นายอนันต  ดือเระ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.มายอ 

๒๒. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเรง็  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 

๒๓. นายแวอูมา  ซูสารอ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 

๒๔. นายอับดุลการิม ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.กะพอ 

๒๕. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง 

๒๖. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.แมลาน 
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ผูเขารวมประชุม 

  ๑. นายเศรษฐ  อัลยุฟร ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

  ๒. นายอรุณ  เบ็ญจลกัษณ รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๑) 

  ๓. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๒) 

  ๔. นายประยูรเดช คณานุรักษ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

  ๕. นายคอเลฟ  เจะนา  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

  ๖. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

  ๗. นางสาวจันทรา ไวทยรุงโรจน ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

  ๘. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

  ๙. นายจํารัส  สีทองช่ืน รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

๑๐. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผูอํานวยการกองชาง 

๑๑. นายสุทัศน  สังขรัตน  นักบรหิารงานทั่วไป ๗  รกท.หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 

๑๒. นางอาซีซะห วองไว  นักบรหิารงานนโยบายและแผน ๗  รกท.ผูอํานวยการกองแผนฯ 

๑๓. นางเพ็ญศร ี  รวมจินดา นักบรหิารงานคลัง ๗  รกท.ผูอํานวยการกองคลงั 

๑๔. นายสันติรัญ  ดาโอะ  นักบรหิารงานทั่วไป ๖  รกท.ผูอํานวยการกองกจิการสภา อบจ. 

๑๕. นางสุดา  ทับทิมทอง นักวิชาการเงินและบญัชี ๖ว รกท.หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๖. นางวีระวรรณ คงแกว  นักบรหิารงานคลัง ๗ 

๑๗. นายประธาน สุคนธปฏิภาค นักบรหิารการศึกษา ๖ 

๑๘. นางสาวปรีดา จันทรคงหอม นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๑๙. นางไลลา  แยนา  นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๑๙. นางสายชล  คงสองเมือง นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๒๐. นางสุวณี  หะยีสาแม นักบรหิารงานคลัง ๖ 

๒๕. นางสาววันทิวา นิพนธวิทย นักบรหิารงานนโยบายและแผน ๖ 

๒๖. นางอาซียะห อุมา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว 

๒๗. นางตูแวฮาซือนะ อัลยุฟร ี  นักวิชาการศึกษา ๖ว 

๒๘. นางจรินทร  รัฐการัณย นักวิชาการศึกษา ๖ว 

๒๙. นางสาวอัยรินทร สุวรรณรัตน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๕ 

๓๐. นางยุพิน  กากะ  เจาพนักงานธุรการ ๕ 

๓๑. นายอิบนูฮายา แดมะ  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู 
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ผูไมมาประชุม 

๑. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

๒. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ. เมือง(ลากิจ) 

๓. นายหมัดรสุดี  สารอเอง สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.สายบุร ี

๔. นายสานูซ ี  กูบ ู  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 
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นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี     สมาชิกสภา 

เลขานุการสภา อบจ.ปน. องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ทานที่ปรึกษา

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ทานเลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนผูเขารวมประชุม

ทุกทาน  บัดน้ี  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขาประชุม

จํานวน ๒๖ ทาน  เกินกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาฯ  ถือวาครบองคประชุม  

ขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ข้ึนทําหนาที่ใน

การประชุมวันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ  
 

 

นายอับดุลเลาะ   มาเส  เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ทานนายกฯ   ทานรอง 

ประธาน อบจ.ปน. นายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ หัวหนาสวนราชการ

และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิง  ที่ไดมาทํา

หนาที่แทนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในครั้งน้ี  

เน่ืองจากนางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ประธานสภา อบจ.  ติดภารกิจดวน  

กระผมนายอับดุลเลาะ   มาเส    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต อ.ไมแกน  จึงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแทน  สําหรับการประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในครั้งน้ี   เปนการประชุมสภาสมัย

วิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจําป  ๒๕๕๕  เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระ ๒, วาระ ๓ และเรื่องอื่นๆ  

เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ซึ่งไดกําหนดไวใน

ระเบียบวาระการประชุมแลว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานีทุกทาน  ที่ไดเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  และผมขอเปด

ประชุมเพื่อเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 

สูระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    ไมมี

นะครับ  ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   เน่ืองจากการประชุมที่ผานมาอยูในระยะเวลาที่

กระชันชิด  ระยะเวลาสั้นมีเวลานอยมาก ไมสามารถจัดทํารายงานการประชุม   
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เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีไดรับรอง   ถือวาไมมีการรับรอง

รายงานการประชุมนะครบั  ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทูถาม  ไมมีนะครับ  ตอไประเบียบวาระที่ ๔  

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสรจ็แลว ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอใหม   ตามที่ประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  ไดลงมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไวพิจารณาและส ง ให

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติพิจารณาและแปรญัตติในคราวประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑   

ประจําป  ๒๕๕๕   เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  น้ัน   

 บัดน้ี   คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติไดพิจารณาเสร็จ 

เรียบรอยแลว   และตอไปเปนการพิจารณาในวาระ ๒  เปนการพิจารณาเรียง 

ลําดับตามขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือมีคณะกรรมการแปรญัตติแกไข

เทาน้ัน  ตามขอบังคับ ขอ ๕๑  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  ครับ 
 

นายอับดุลการิม   ยูโซะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  นายกฯ 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ รองนายกฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีทุกทาน กระผม 

 นายอับดุลการิม   ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต 

 อ. กะพอ  ในฐานะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ   ซึ่งไดรับมอบหมายจาก 

 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ       ขอรายงานผลการประชุม 

 พิจารณาการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ดังน้ี 

  ตามที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ไดลงมติรับ 

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว

พิจารณาในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสงให

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ     และสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต้ังแตวันที่  

๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕   

เวลา ๑๓.๐๐ น .  น้ัน  ปรากฏว าไมมีผู ใด ย่ืนคํา เสนอแปรญัตติต อ

คณะกรรมการแปรญัตติ   
 

 

 

 

 

 



-๖- 

                     

 คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติไดประชุมพิจารณาราง 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ 

ธันวาคม  ๒๕๕๕  โดยมี  นายอับดุลเลาะ  มาเส   เปนประธานกรรมการแปร

ญัตติรางขอบัญญัติ   และนางสาวจันทรา  ไวทยรุงโรจน  ปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานีเปนผูไดรบัมอบหมายจากนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด

ปตตานีมาช้ีแจงแทน   ไดพิจารณาโดยละเอียดแลว 

                    ปรากฏผลการพจิารณาดังน้ี 

                    ช่ือขอบัญญัติ  ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                    หลักการและเหตุผล   ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                    ขอ ๑,๒   ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                    ขอ ๓    ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                    ขอ ๔,๕,๖,๗  ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

 จึงเรียนเสนอมาเพื่อใหสภาพจิารณาตอไป  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลเลาะ   มาเส ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ   การพิจารณาราง 

ประธานสภา อบจ.ปน. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวาระ ๒ 

ไมมีการแปรญัตติ  ไมมีการแกไข เปนอันวารางขอบัญญติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ไดผานข้ันตอนพิจารณาในวาระ ๒ 

เรียบรอยแลว  ตอไปเปนการพิจารณาในวาระ ๓  ใหที่ประชุมลงมติวาจะให

ตราเปนขอบัญญัติหรือไม  ตามขอบังคับขอ ๕๒  ผมขอมติจากทานสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

     - สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  ทานใดเหน็ชอบให 

    ตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

    กรุณายกมือข้ึนครับ มสีมาชิกสภาฯ เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญติงบประมาณ 

    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน ๒๕ ทาน 

     - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ทานใดไมเห็นชอบ 

    ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

    กรุณายกมือข้ึนครับ ไมมีนะครับ 

     เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญติงบประมาณ 

    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการ 

     

 

 



-๗- 

 

บริหารสวนจังหวัดปตตานีทุกทาน ที่ไดรวมกันพิจารณารางขอบัญญติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวยความ

รอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชนชาวปตตานี   ซึ่ง

ทางฝายบริหารจะไดไปดําเนินการตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกไหมครับ  ไมมีนะครับ 

หากไมมี   ผมขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมือเขารวมประชุมใน

ครั้งน้ี  ทําใหการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี  กระผมในฐานะประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  ขอปดการประชุมเพียงเทาน้ี  ขอบคุณครับ 

 

 

ปดประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

(ลงช่ือ).......................................เลขานุการสภา/ผูบันทึก 

        (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 

 

 

                (นายอับดุลเลาะ  มาเส) 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 

          ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  คร้ังท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๕๕ 

วันศุกร  ท่ี  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

……………………………………………. 

 

กอนประชุม    ถึงกําหนดเวลาประชุมเลขาฯ      ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกผูมาประชุมไดลงช่ือไว 

ครบองคประชุมหรือไม  ครบใหสัญญาณเรียกสมาชิกเขาหองประชุม 

   ......................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................... 
 

เลขานุการสภา อบจ.  เรียนประธานสภา อบจ.  สมาชิกสภา อบจ.  ผูทรงเกียรติ  ฝายบริหาร  หัวหนาสวน

ราชการ  และผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน       บัดน้ี     มีสมาชิกเขาประชุม 

      จํานวน..................คน  ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา อบจ.   ถือวาครบ 

องคประชุม    ขอเรียนเชิญทานประธานสภา อบจ.  ข้ึนทําหนาที่ในการประชุมในวันน้ี   

ขอเรียนเชิญครับ   

   ......................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................... 

 

ประธานสภา อบจ.ปน.   เรียนทานสมาชิกสภา อบจ.    ทานนายก    ทานรองนายก    เลขานุการนายก   

ที่ปรกึษา  หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุม  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันรูสึก 

ยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมาทําหนาที่อกีครั้งหน่ึง  สําหรบัการประชุมสภา 

องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานีในครั้งน้ี  เปนการประชุมสภาองคการบรหิารสวน 

จังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจําป  ๒๕๕๕    เพื่อพิจารณา 

รางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  วาระที่  ๒ 

วาระที่ ๓    และเรื่องอื่น ๆ  เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี     

ซึ่งไดกําหนดไวในระเบียบวาระการประชุมแลว   ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ได 

เขามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  และขอเปดประชุมเขาสูระเบียบวาระการ 

ประชุม 

   ......................................................................................................................................... 



   ......................................................................................................................................... 
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ประธานสภา อบจ.ปน.   ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ......................................................................................................................................... 

   .........................................................................................................................................                                      

   ......................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................... 

 

ประธานสภา อบจ.ปน.   ตอไประเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวน 

            จังหวัดปตตานี    

   .................ไมมี................................................................................................................. 

   ......................................................................................................................................... 

    

ประธานสภา อบจ.ปน.   ตอไประเบียบวาระท่ี ๓  กระทูถาม 

   ....................................................ไมม…ี…………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ประธานสภา อบจ.ปน.   ตอไประเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว

   ....................................................ไมม…ี…………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ประธานสภา อบจ.ปน.   ตอไประเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอใหม 

   ๕.๑ ญัตติ  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๖  วาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓ 

ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    ไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ไวพิจารณาและสงให 

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ    พิจารณาแปรญัตติในคราวประชุมสมัย 

วิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําป  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ น้ัน   

บัดน้ีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติไดพิจารณาเสรจ็เรียบรอยแลว   และ 

ตอไปเปนการพจิารณาในวาระที่ ๒   เปนการพิจารณาเรียงตามลําดับขอเฉพาะทีม่ ี

การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน    ตามขอบังคับขอ ๕๑ 

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติรายงาน 

   ......................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................... 
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คณะกรรมการฯ           รายงานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี     

   ........................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................ 

   
 

                    กระผมนายอบัดุลการิม  ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี    เขตอําเภอ

กะพอ  ในฐานะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติ ซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติขอรายงานผลการประชุมพจิารณาการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ดังน้ี 
 

           ตามที่ประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  ไดลงมติรับหลกัการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ไวพิจารณา ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑   ประจําป  ๒๕๕๕   เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕   และ

สงใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติ     พิจารณาแปรญัตติ     และสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี      

ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต้ังแตวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๐๐ น.   ถึงวันที่ ๑๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๐๐ น.  น้ัน  ปรากฏวาไมมีผูใดย่ืนคําเสนอแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ   
 

                    คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติไดประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๕   โดยมี  นายอับดุลเลาะ  มาเส   เปนประธาน

กรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ   และนางสาวจันทรา  ไวทยรุงโรจน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เปนผูไดรับมอบหมายจากนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานีมาช้ีแจงแทน   ไดพิจารณาโดยละเอียดแลว 
 

 

                   ปรากฏผลการพิจารณาดังน้ี 
 

                   ช่ือขอบัญญัติ ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                   หลักการและเหตุผล   ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                   ขอ ๑,๒  ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                   ขอ ๓ ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                   ขอ ๔,๕,๖,๗ ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

จึงเรียนเสนอมาเพื่อใหสภาพจิารณาตอไป 
 

 

(นายอับดุลการมิ  ยูโซะ) 

กรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

 



 

 



ประธานสภา อบจ.ปน.      การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   

                              ในวาระท่ี ๒ ไมมีการแปรญัตติ  ไมมีการแกไข  เปนอันวารางขอบญัญัติงบประมาณ 

                               รายจายฉบับน้ีไดผานข้ันตอนการพิจารณาในวาระที่ ๒  เรียบรอยแลว   

ตอไปเปนการพจิารณาในวาระท่ี ๓  ใหทีป่ระชุมลงมติวาจะใหตราเปนขอบญัญัติ 

หรือไม  ตามขอบงัคับขอ ๕๒ 

สมาชิกฯ  ทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โปรดยกมือข้ึน 

- เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  จํานวน...................เสียง 

- ทานผูใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๕๖  โปรดยกมือข้ึน 

- ไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน..................เสียง 

เปนอันวาสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  เห็นชอบใหตราเปนขอบญัญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา 

องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานีทุกทาน     ที่ไดรวมกันพิจารณารางขอบญัญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ดวยความรอบคอบและเกิด 

ประโยชนสุขแกประชาชนในโอกาสตอไปทางฝายบริหารกจ็ะไดไปดําเนินการตอไป 

   .......................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................... 

 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ตอไป  ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ......................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................... 

 

 

************************************ 


