
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒   คร้ังท่ี  ๓   ประจําป  ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖    เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

……………………………………………. 
 

                  ผูมาประชุม          

   ๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี   

   ๒. นายอับดุลเลาะ มาเส   รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๑)   

   ๓. นายมูหมัดอารอฟะห   แวบือซา  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (๒) )   

   ๔. นายไฟซอล  อีสเฮาะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.เมอืง   

   ๕. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ. เมือง   

   ๖. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.เมอืง       

   ๗. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.เมอืง          

   ๘. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๕ อ.เมอืง                   

   ๙. นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ        

 ๑๐. นางสาวอุมาวดี อักษรแกว  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ 

 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.สายบุรี       

 ๑๘. นายหมัดรุสดี สารอเอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี       

 ๑๙. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 

 ๒๐. นายมะรูดิน  ดาโตะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก     

 ๒๑. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก     

 ๒๒. นายอนันต  ดือเระ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.มายอ 

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

 ๒๔. นายวันนิวัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     

 ๒๕. นายอับดุลการมิ ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.กะพอ 

 ๒๖. นายมูฮําหมัดอาลาวี  บือแน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง    



 ๒๗. 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. นายคอเลฟ  เจะนา   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ๕. นายประยูรเดช คณานุรักษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ๖. นายอุดม  ธรรมเจริญ  ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ๗. นายอะหามะ   หะยีดือราแม  ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ๘. นางสาวจันทรา ไวทยรุงโรจน  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  

 ๙. นางเกื้อกลู  พิธีรัตนานนท  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   

         ๑๐. นายจํารสั  สีทองช่ืน  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   

         ๑๑. นายสาเหาะ  มูเลง็   ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม 

         ๑๒. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ  ผูอํานวยการกองชาง     

         ๑๓. นางเพญ็ศร ี  รวมจินดา  ผูอํานวยการกองคลงั                      

         ๑๔. นายสุทัศน  สังขรัตน   ผูอํานวยการกองกจิการสภา อบจ.       

         ๑๕. นางอาซีซะห  วองไว   รกท. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

         ๑๖. นางสาวอัยรินทร  สุวรรณรัตน  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖ว  

         ๑๗. นางสาววันทิวา        นิพนธวิทย  นักบรหิารงานนโยบาย ๖ 

         ๑๘. นางยุพิน  กากะ   เจาพนักงานธุรการ ๕  

         ๑๙. นางสาวปรีดา  จันทรคงหอม  นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

         ๒๐. นางอาซียะห  อุมา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว 

         ๒๑. นายอิบนูฮายา แดมะ   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู    
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 ผูไมมาประชุม            

 ๑. นายอุดมพันธุ มากสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ (ลา)    

 ๒. นายวีระ  เจะอบุง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง (ลา) 

 ๓. นายสานูซี  กูบ ู  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง (ลา) 
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นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   สมาชิกสภาองคการ  

เลขานุการสภา อบจ.ปน.  บริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติ   ทานนายกฯ   ทานรองนายกฯ   ฝายบริหาร   

หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  บัดน้ี  มีสมาชิกสภาฯ เขา

ประชุม  จํานวน ๒๗ คน  ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี   ถือวาครบองคประชุม   ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีข้ึนทําหนาที่ในการประชุมในวันน้ี   ขอเรียนเชิญครับ   

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ทานนายกฯ    

ประธานสภา อบจ.ปน.  ทานรองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  ทานที่ปรึกษานายกฯ  หัวหนาสวนราชการและ 

ผูเขารวมประชุมผูทรงเกียรติทุกทาน   ดิฉันรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมาทํา 

หนาที่อีกครั้งหน่ึง  สําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในครั้งน้ี   

เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓   

ประจําป  ๒๕๕๖  เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี     

ซึ่งไดกําหนดไวในระเบียบวาระการประชุมแลว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่ได 



เขามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน   และดิฉันขอเปดประชุมเขาสูระเบียบวาระการ 

ประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   ไมมีนะคะ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  ไมมีคะ  สืบเน่ืองจากชวงน้ีทางสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

มีการประชุมสภาฯ บอยมาก  ทําใหมีเวลาการในถอดเทปและจัดพิมพรายงานการ

ประชุมสภาฯ นอยมาก  ไมสามารถนําเขาสูสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ได 

     ระเบียบวาระที่ ๓  กระทูถาม   ไมมีนะคะ  

     ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว

    ไมมีนะคะ 

     ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม 

     ๕.๑ ญัตติ  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  

                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระที่ ๒  และวาระที่ ๓ 

  ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    ไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

 งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไวพิจารณา

 และสงใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ    ในคราวประชุม 

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒ ประจําป  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  น้ัน   

บัดน้ี  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  ไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว   

และตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๒  เปนการพิจารณาเรียงตามลําดับขอเฉพาะ   

ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน  ตามขอบังคับขอ ๕๑   

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติรายง 

-๕- 

 

นายอับดุลเลาะ  มาเส   เรียนทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ    

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมนายอับดุลเลาะ   มาเส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต 

อําเภอไมแกน    ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการแปรญัตติ 

รางขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติม  ฉบบัที่ ๑   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    

ดังน้ี 

     ตามที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ไดลงมติรับหลักการ

    แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

    ไวพิจารณาในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  

    ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๖  และสงใหคณะกรรมการ 

    แปรญัตติรางขอบัญญัติ  พิจารณาแปรญัตติ  น้ัน 



      

                                                    สภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ   

    ในวันที่   ๒๔  กันยายน   ๒๕๕๖    เวลา   ๑๑.๒๐  น.    ถึงวันที่   ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 

    เวลา ๑๑.๒๐ น.  น้ัน  ปรากฏวา   ไมมีผูใดย่ืนคําเสนอแปรญัตติ  คณะกรรมการแปร

    ญัตติรางขอบัญญัติ  ไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ 

    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

    มาช้ีแจง  ซึ่งมอบหมายให  นางสาวจันทรา   ไวทยรุงโรจน   ปลัดองคการบริหารสวน

    จังหวัดปตตานี  มาช้ีแจงแทน   คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ   พิจารณาโดย

    ละเอียดแลว  ไมมีการแกไข  ไมมีการสงวนความเห็น 
                        

ปรากฏผลการพจิารณาดังน้ี 

                     ช่ือขอบัญญัติ   ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                    หลักการและเหตุผล   ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                     ขอ ๑,๒   ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                      ขอ ๓   ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 

                    ขอ ๔   ไมมีผูแปรญัตติ    ไมมีการแกไข 
                       

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติยืนยันตามรางเดิม   จึงเสนอมาเพื่อให

สภาฯ  ไดพิจารณาตอไป  ขอบคุณครับ 

   

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ        การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําป 

ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ในวาระที่ ๒   ไมมีการแปรญัตติ   ไมมีการแกไข  เปนอันวารางขอบัญญัติ

 งบประมาณรายจายฉบับน้ี   ไดผานข้ันตอนการพิจารณาในวาระที่ ๒   เรียบรอยแลว   

 ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๓   ใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปน 

 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 หรือไม  ตามขอบังคับขอ ๕๒   ดิฉันจะขอมติเลยนะคะ 

 

-๖- 

 

  -  สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

  ฉบับที่ ๑   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โปรดยกมือข้ึนคะ  (จํานวนสมาชิกสภา  

  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่อยูในหองประชุมจํานวน  ๒๒  ทาน) 

  -  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ 

  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   จํานวน  ๒๒  เสียง 



  - สมาชิกสภาฯ  ทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

  เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   โปรดยกมือข้ึน    ไมมีนะคะ 

  เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เห็นชอบใหตราเปน 

  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ทุ ก ท า นที่ ไ ด ร ว ม กั น

พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  ดวยความรอบคอบและเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  ในโอกาสตอไป

ทางฝายบริหารก็จะไดไปดําเนินการตอไป   

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายอะไรใน

ระเบียบวาระน้ีไหมคะ  เชิญคะ  ไมมีนะคะ  เมื่อไมมี  ดิฉันในนามประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานีทุกทานที่ไดเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน   และขอขอบคุณเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของ ที่ทําใหการประชุมในวันน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ดิฉัน  ขอปดการประชุมฯ 

เพียงแคน้ี  ขอบคุณคะ 

 

 

ปดประชุม  เวลา  ๑๗.๐๐ น.  

 

 

(ลงช่ือ)..............................................เลขานุการสภา/ผูบันทกึ 

            (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 

 

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

           (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 

ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

 

 

 

 

 

 

 



 


