
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑   คร้ังท่ี ๑    ประจําป ๒๕๕๕ 

วันท่ี   ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

……………………………………………. 

 

ผูมาประชุม 

  ๑. นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

  ๒. นายอับดุลเลาะ มาเส  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๑) 

  ๓. นายมูหมัดอารอฟะห  แวบือซา รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๒) 

  ๔. นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.เมอืง 

  ๕. นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.เมอืง 

  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. นายอุดมพันธุ มากสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 

๑๑. นางสาวอุมาวดี อักษรแกว สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ 

๑๒. นายวีระ  เจะอบุง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง 

๑๓. นายราเชนทร กาหลง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 

๑๔. นายสานูซ ี  กูบ ู  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 

๑๕. นายนิอันวาร นิเดรหะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 

๑๖. นายซุกรัน  นาแว  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะหริ่ง 

๑๗. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะหริ่ง 

๑๘. นายยูนัยดล  ตวนปูเตะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.สายบุร ี

๑๙. นายซูดิง  มาหามะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.สายบุร ี

๒๐. นายหมัดรสุดี สารอเอง สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.สายบุร ี

๒๑. นายอัศมี  หยีดาโอะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 

๒๒. นายมะรูดิน  ดาโตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก 

๒๓. นายอิสกันดา บากา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 

๒๔. นายอนันต  ดือเระ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.มายอ 
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๒๕. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเรง็  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 

๒๖. นายแวอูมา  ซูสารอ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 

๒๗. นายอับดุลการิม ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.กะพอ 

๒๘. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง 

๒๙. 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. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

๑๐. นายจํารสั  สีทองช่ืน รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

๑๑. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผูอํานวยการกองชาง 

๑๒. นายเจะอสุมาน เจะตาเห ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 

๑๓. นายสุทัศน  สังขรัตน  นักบรหิารงานทั่วไป ๗  รกท.หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 

๑๔. นางอาซีซะห วองไว  นักบรหิารงานนโยบายและแผน ๗  รกท.ผูอํานวยการกองแผนฯ 

๑๕. นางเพ็ญศร ี  รวมจินดา นักบรหิารงานคลัง ๗  รกท.ผูอํานวยการกองคลงั 

๑๖. นายสันติรัญ  ดาโอะ  นักบรหิารงานทั่วไป ๖  รกท.ผูอํานวยการกองกจิการสภา อบจ. 

๑๗. นางสุดา  ทับทิมทอง นักวิชาการเงินและบญัชี ๖ว รกท.หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๘. นายสาเหาะ  มูเลง็  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม 

๑๙. นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะบงิติง ี

๒๐. นางรัชนี  พวงนาค  นักบรหิารงานคลัง ๗ 

๒๑. นางวีระวรรณ คงแกว  นักบรหิารงานคลัง ๗ 

๒๒. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ นักบรหิารงานทั่วไป ๗ 

๒๓. นางสาวปรีดา จันทรคงหอม นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๒๔. นางไลลา  แยนา  นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๒๕. นางสาวปารีดะห มาปะ  นักบรหิารงานนโยบายและแผน ๖ 

๒๖. นางสาววันทิวา นิพนธวิทย นักบรหิารงานนโยบายและแผน ๖ 

๒๗. นางสุวณี  หะยีสาแม นักบรหิารงานคลัง ๖ 

๒๘. นางอาซียะห อุมา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว 

๒๙. นางจรินทร  รัฐการัณย นักวิชาการศึกษา ๖ว 
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๓๐. นางสาวสุไรดา แวสาเมาะ นิติกร ๕ 

๓๑. นางสาวอัยรินทร สุวรรณรัตน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๕ 

๓๒. นางยุพิน  กากะ  เจาพนักงานธุรการ ๕ 

๓๓. นายอิบนูฮายา แดมะ  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู 

๓๔. นายแวดาโอะ แวอีซอ  ประชาชน 

๓๕. นายสะแปองิ ซู  ประชาชน 

๓๖. นายอิสมาแอ   สะมาแอ  ประชาชน 
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ผูไมมาประชุม 

๑. นายอาดัม  สนิทศาสตร สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง (ลา) 
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นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ สมาชิก       

เลขานุการสภา อบจ.ปน. สภาฯ ผูทรงเกียรติ  ฝายบริหาร  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมที่

เคารพทุกทาน  บัดน้ี  มีสมาชิกสภาฯ เขาประชุม จํานวน  ๒๙  ทาน   เกินกึ่ง

หน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาฯ  ถือวาครบองคประชุม   ขอเรียนเชิญทาน

ประธานสภา อบจ.  ข้ึนทําหนาที่ในการประชุมในวันน้ี   ขอเรียนเชิญครับ   

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    เรื่องเรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑   ประจําป  ๒๕๕๕ 

ดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี มีความจําเปนจะตอง

เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เพื่อใหนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีแถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติ อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๓๕/๔ วรรคสองและมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒   

จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  

ประจําป ๒๕๕๕   มีกําหนด  ๗ วัน   ต้ังแตวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  

ถึงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    นางสาวรอฮานี   มาหะมะ     ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   สมาชิกสภาองคการ

ประธานสภา อบจ.ปน.  บริหารสวนจังหวัดปตตานี    ทานเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปตตานี  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุม  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน

รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมาทําหนาที่อีกครั้งหน่ึง   สภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีไดเปดสมัยประชุมวิสามัญ  มีกําหนด ๗ วัน    

ต้ังแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  สําหรับการประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในครั้งน้ี  เปนการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจําป ๒๕๕๕   

เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีแถลงนโยบาย     โดยไมมีการ 

ลงมติ   ซึ่งไดกําหนดไวในระเบียบวาระการประชุมแลวและขอขอบคุณสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน        ที่ไดเขามารวมประชุมโดยพรอม   

เพรียงกัน   ดิฉันขอเปดประชุมและเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
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     ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  เรื่องที่จะ 

    แจงใหที่ประชุมทราบมี ๒  เรื่องนะคะ 

เรื่องแรกคือ     เรื่องการแจงบัญชีรายรับ – รายจายของผูลงสมัครรับ

เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ทั้งผูที่ไดรับและไมได

รับการเลือกต้ัง  จะตองย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดปตตานี 

    มีกําหนดภายใน  ๙๐  วันนับต้ังแตวันที่ประกาศผลการเลือกต้ังและวันสุดทาย 

    ที่จะตองย่ืนคือ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

เรื่องที่สองคือ     เรื่องการย่ืนบัญชีแสดงทรัพยสินและหน้ีสินตอ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ปปช.)  ซึ่งจะตองย่ืน

ภายใน ๓๐ วันนับต้ังแตวันที่ไดรับตําแหนง  หรือวันที่ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีไดปฏิญานตนไปแลวนะคะ  อยาลืม

จัดเตรียมเอกสารภายในกําหนดเวลาดังกลาว  อยาละเลยนะคะ  มิฉะน้ันทาน

อาจจะมีความผิดหรืออาจจะถูกดําเนินคดีได  ตอไปดิฉันจะขอเขาสู 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีคร้ังแรก  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

เน่ืองจากสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  ยังไมไดแตงต้ังคณะ 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม     จึงทําใหยังไมสามารถตรวจรายงานการ 

ประชุมและลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี(ครั้งแรก) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได  แตเราจะไปรับรอง

รายงานการประชุมดังกลาว  ในการประชุมครั้งตอไป  หลังจากที่เราไดมีการ

คัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีไปแลวนะคะ  ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทูถาม  ไมมีนะคะ  ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังขึ้น

พิจารณาเสร็จแลว  ไมมีนะคะ  ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอใหม  เร่ืองการแถลงนโยบายนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ขอเชิญทานนายกฯ  แถลงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   ขอความสันติ ความเจริญ จงมีแดผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  เรียน 

นายก อบจ.ปน. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ทานรองประธานสภา อบจ.  

ปตตานี    ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพทุกทาน 
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     ตามที่ไดมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

เมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๕   และคณะกรรมการเลือกต้ังไดประกาศผล

การเลือก ต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เมื่อ วันที่  ๘ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เปนผลใหกระผมนายเศรษฐ   อัลยุฟรี   ไดรับเลือกต้ัง

เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  น้ัน  

ในโอกาสน้ี  กระผมขอขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดปตตานี  ที่ได

ไววางใจกระผมใหทําหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    เขามา

บริหารองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีอีกสมัยหน่ึง   กระผมขอสานตอ

นโยบายเดิมที่เคยแถลงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี     ในสมัย

ที่ผานมาและขอเสนอนโยบายใหม    โดยยึดหลักการบริหารอยางโปรงใส  

การมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล   นําปตตานีไปสูสันติสุข    ตามที่ได

สัญญาประชาคมไวในการเลือกต้ัง   ดังน้ัน  เพื่อใหการเขารับหนาที่ของ

กระผมมีความสมบูรณ   ถูกตอง  และเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐    และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. 

๒๕๕๒  มาตรา ๓๕/๔  ที่กําหนดให   “กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

เขารับหนาที่จะตองแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด     โดย

ไมมีการลงมติ”   ในวันน้ีถือเปนโอกาสดีที่กระผมจะไดแถลงนโยบายให

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีและประชาชน  ไดรับทราบ

แนวนโยบายในการพัฒนาและแกปญหาทองถ่ินตอไป    ซึ่งกระผมไดรับทราบ

ปญหาและความตองการของประชาชนจังหวัดปตตานีเปนอยางดี และเปน

นโยบายที่สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดชัดเจนสอดคลองกับความตองการ

ของประชาชนและหลักการขางตนดังกลาวโดยมีนโยบาย  ๑๐  ดาน  ดังที่จะ

แถลงดังตอไปน้ี 

๑. นโยบายเรงดวน 

    ๑.๑  สนับสนุนและปองกันแกไขปญหายาเสพติด  โดยใหความ

รวมมือและบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาล 

๑.๒  พัฒนาสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ใหเปน

สนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล  และยกระดับความสามารถดานกีฬาของ

นักกีฬาจังหวัดปตตานี   สูความเปนเลิศในระดับชาติและอาชีพ 
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    ๑.๓  สงเสริมและสนับสนุนการเรียน  การสอนภาษามลายูและ

ภาษาตางประเทศ   เพื่อพัฒนาติดตอสื่อสารระหวางกันในประชาคมอาเซียน 

    ๑.๔  สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาโลกรอน  ที่เปนปญหา

ดานสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีความรุนแรงและสําคัญระดับโลก 

     ๒. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๒.๑  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

และผูดอยโอกาส 

    ๒.๒  สงเสริมและสนับสนุนใหความสงเคราะหผูดอยโอกาส คน

พิการและผูสูงอายุ 

    ๒.๓  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของเด็กและ

เยาวชน  เพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมตอไปในอนาคต 

    ๒.๔  สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการระบาดของโรคติดตอ

ตางๆ  

    ๒.๕  สงเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนโดยติดต้ังกลองวงจรปด CCTV จุดเสี่ยงครอบคลุมทั้งจังหวัด 

    ๒.๖ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุเชน กีฬาผูสูงอายุ   

การตรวจสุขภาพเชิงรุกใหกับผูสูงอายุ    การใหบริการวัดสายตาพรอมแวนตา

ใหกับผูสูงอายุ 

    ๒.๗  สงเสริมและสนับสนุนมาตรการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดทุกประเภท 

    ๒.๘  สนับสนุนเครือขาย อปพร. ใหมีความเขมแข็ง  เพื่อบริการ

ดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 

    ๒.๙ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนดานสาธารณสุข

และสุขภาพดานการกีฬา   โดยสนับสนุนอุปกรณออกกําลังกาย 

๒.๑๐  สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนให

การสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ  

๒.๑๑  สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพ  ตามความ

เหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  เพื่อพัฒนารายไดของ

ประชาชน 
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   ๒.๑๒  ดําเนินการโครงการ อบจ. สัญจร  เพื่อใหบริการประชาชน 

และรับทราบปญหา อุปสรรคและความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

   ๒.๑๓  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนและเพิ่มสวัสดิการ  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) 

๓. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

๓.๑  สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ    ใหมีรายไดและกระจายรายได

เพิ่มย่ิงข้ึน 

 ๓.๒  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต   การแปรรูป  การจําหนาย

สินคาเกษตรกรรมทุกรูปแบบ 

 ๓.๓  สงเสริมสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ    ในดานนวัตกรรม 

เชน  พัฒนาการผลิต  การบรรจุภัณฑ  เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต 

 ๓.๔  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินคาหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) การฝกอบรมและการพัฒนาคุณภาพสินคา  การจัดให

มีตลาดกลางจําหนายสินคาพื้นเมือง  จัดโรดโชว  แสดงสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑของจังหวัดปตตานีสูตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง 

 ๓.๕  สงเสริมและสนับสนุนสินคา “หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ” 

ของจังหวัดปตตานี  ใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

 ๓.๖  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีงานทํา  มีอาชีพเสริม 

เพื่อเปนการสรางรายได 

 ๓.๗  สงเสริมและสนับสนุน  ผลักดันใหจังหวัดปตตานีเปน

ศูนยกลางผลิตอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต 

              ๓.๘  สงเสริมและสนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคา 

     ๔. นโยบายดานการศึกษา 

              ๔.๑  สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ 

      ๔.๒  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

๔.๓  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู อาจารย 

นักเรียน) ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

 

๔.๔  สงเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนทีด่อย

โอกาสและขาดแคลน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหทันสมัย เชน 

หองเรียนอัจฉริยะ  หองสมุดอิเลคทรอนิกส 

๔.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

๔.๖  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททั้งใน

และนอกระบบใหมีคุณภาพ 

๔.๗  สนับสนุนใหมีการสอนเสริม (ติวเตอร)  ใหกับนักเรียนช้ัน  

ป .๕  - ป .๖ และนัก เรี ยน ช้ัน  ม .๕ - ม .๖  เพื่ อสอบ เข า ศึกษาต อใน

สถาบันการศึกษาที่มุงหวัง 

๔.๘  สงเสริมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  และทํา

ใหผูเรียนเกิดทักษะประสบการณ และมีความสุขในการเรียน สามารถปลูกฝง

นิสัยใฝเรียน ใฝหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และมีเวลาใหผูเรียน

ไดฝกปฏิบัติเหมาะสมกับวัย 

     ๕. นโยบายดานการบริการและการทองเท่ียว 

     ๕.๑  สงเสริมดานการทองเที่ยวของจังหวัดปตตานีใหมีการพัฒนา  

บูรณะแหลงทองเที่ยวตางๆ ของจังหวัดปตตานี 

๕.๒  สงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่ทําใหมีผูมาเย่ียมเยียน

จังหวัดปตตานี  เชน  การแขงขันกีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

๕.๓  สงเสริมและสนับสนุนใหมีศูนยแลกเปลี่ยนทางดานภาษา 

วัฒนธรรมและอื่นๆ  เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

๖. นโยบายดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

๖.๑  สงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 

ตามความเช่ือถือ ศรัทธาของประชาชน ในวันสําคัญของทุกศาสนา 

๖.๒  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีต  ประเพณี   วัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๖.๓ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและพัฒนาศาสนสถาน 

และแหลงประวัติศาสตร สถาปตยกรรมของทองถ่ิน 

๖.๔  สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัดปตตานี โดยการ 

จัดทําแผนที่ทองเที่ยวติดตามแหลงชุมชนขนาดใหญ   เชน   สถานีขนสง    
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สถานีรถไฟ   เพื่อเผยแพรแกนักทองเที่ยวและผูสนใจ  จัดทําเอกสารการ

ทองเที่ยวที่รวบรวมแหลงทองเที่ยวสําคัญทางประวัติศาสตร  เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกนักทองเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๗. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๗.๑ กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง ให

สามารถตอบสนองความตองการ  และแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน   โดยเฉพาะเสนทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตร  แหลง

ทองเที่ยวและพื้นที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

๗.๒  กอสราง  ซอมแซม  ปรับปรุงบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 

สะพาน  แหลงนํ้า  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๗.๓  ประสาน  สนับสนุน  ใหความรวมมือกับสวนราชการ  และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล 

ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการกอสราง  ปรับปรุง  เสนทาง

คมนาคม 

๗.๔  สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อลดความซ้ําซอนของพื้นที่และเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชน 

๗.๕  ติดต้ังไฟฟาสาธารณะในชุมชนหนาแนนและเสี่ยงภัย ใหมี

แสงสวางเพียงพอ  เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน  

๗.๖  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานโครงสราง

พื้นฐานที่มีการรองขอรองทุกขโดยเรงดวนและเรงรัดประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึน 

๘. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๘.๑  สงเสริมและสนับสนุนรวมมือกับสวนราชการ  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงนํ้า 

ลุมนํ้าลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

๘.๒  สงเสริมและสนับสนุนสรางความรวมมือกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น  ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 
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๘.๓   สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย  สถานศึกษา  และภาค

ประชาชน 

๘.๔  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  ชุมชน 

ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะการ

ปลูกตนไมและฟนฟูปาไม  รวมทั้งสนับสนุน  การใชพลังงานทางเลือกจากวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรในระดับครัวเรือน   เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

     ๙. นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ 

           ๙.๑  สงเสริมการกีฬาใหแก  เด็ก  เยาวชน  ทุกระดับ 

         ๙.๒  พัฒนาสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีใหได

มาตรฐาน 

๙.๓  สงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชน

เพื่อแกไขปญหายาเสพติดและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

๙.๔  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก  เยาวชน  พัฒนาทักษะดาน

การกีฬา  สูความเปนเลิศ  มุงสูมืออาชีพ 

๙.๕  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความ

สมานฉันทระหวางองคกรตางๆ 

             ๙.๖  สงเสริมและสนับสนุนสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด 

     ๙.๗  สนับสนุนใหมีการสรางสนามกีฬาใหมีระดับมาตรฐานและ

สถานที่ออกกําลังกาย  สวนสาธารณะ  เพื่อใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง 

          ๑๐. นโยบายการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

      ๑๐.๑  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  เพื่อใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่  ตามที่กฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๐.๒  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร 

เพื่อใหบริการกับประชาชนใหไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  แมนยํา  โดยยึดถือ

ประโยชนสูงสุดของประชาชน 

๑๐.๓  สนับสนุนบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ใหไดรับการ ศึกษา อบรม การทํา วิจัย  เพิ่ มพูนความรู  เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 

 

 

 



-๑๔- 

 

๑๐.๔  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวมกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐและเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

สรางประโยชนสูงสุดแกประชาชนในจังหวัดปตตานี 

๑๐.๕  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย  และความตองการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดปตตานี 

นโยบายที่ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีน้ี  ยึด

มั่นอยูภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข    เพื่อดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  และเปน

นโยบายซึ่งสานตอนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน  โดยต้ังมั่นอยูบน

พื้นฐานของการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  ทํางานอยางซื่อสัตยสุจริต  

มีความโปรงใส   สามารถตรวจสอบได  สรางความเปนธรรมในระบบการ

บริหารงาน   เพื่อประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดปตตานีใหเจริญรุงเรือง  

กาวหนา   ซึ่งความสําเร็จที่จะบังเกิดข้ึน  ก็ดวยความสนับสนุนจากทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขอ

แถลงนโยบายใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ไดรับ

ทราบเพียงเทาน้ี  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเปนอยางสูงคะ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ทานนายกฯ  ก็ไดแถลงนโยบายในการบริหารราชการของ อบจ.  ไปแลวนะคะ 

ภายใตการนําของทาน  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

สามารถอภิปรายหรือวาซักถามไดนะคะ  แตไมมีการลงมติ  อาจจะซักถาม

หรืออภิปรายไดทั้งในดานสนับสนุนหรือวาคัดคานคะ  ในเรื่องของความ

เหมาะสมในการบริหารราชการแนวความคิด  แนวปฏิบัติ  หรือความสามารถ

ในการบริหาร   เพื่อที่จะใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  หรืออาจจะเสนอแนะใน

ประเด็นอื่นๆ  ที่ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  คิดวามี

ประโยชนตอการบริหารราชการของทานนายกฯ  มีทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  จะอภิปรายไหม  เชิญทานอับดุลเลาะ  มาเส  คะ 
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นายอับดุลเลาะ   มาเส    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ไมแกน ทานนายกฯ คณะผูบริหารที่เคารพ  ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผมนายอับดุลเลาะ  มาเส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขต อ.ไมแกน  กอนอื่นขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญ  

ความจําเปนของพี่นองประชาชนมากําหนดเปนนโยบายการบริหารงานตอไป

นะครับ  ผมจะขอพูดในทางที่สงเสริมช้ีแนะบางประเด็น  เพื่อใหนายกฯ เปน

ขอคิดในการที่จะนําไปใชควบคูในการบริหารงาน นโยบายที่ ๒  คือนโยบาย

การสนับสนุนคุณภาพชีวิต  หัวขอ ๒.๑๓ ครับ  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน

และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน  

ตรงน้ีผมตองขอบคุณทานนายกฯ เปนอยางสูง  เพราะวากลุมพี่นองประชาชน

ที่อาสามาทํางานตรงน้ี  โชคดีแลวครับที่ทาง อบจ.ปตตานี  ไดเขามาชวยเหลือ

คาตอบแทนเดือนละ ๖๐๐ บาท  แตถาดูในบางพื้นที่เปนการทํางานที่ไมคุม  

เจาหนาที่สาธารณสุขใชงานมากจริงๆ  อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน  แต

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบางแหงใหอาสาสมัครหมูบานมาน่ังเขาเวรทั้ง ๕ 

วัน เหมือนขาราชการและมิหนําซ้ําบางเวลา ขาราชการไมอยู  มีแต

อาสาสมัครหมูบานประจําอยูที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ตรงน้ีผม

ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่เห็นความสําคัญของ อสม. ที่อาสามาชวยเหลือพี่

นองประชาชนในดานสุขภาพ  ถึงแมวาเราจะเพิ่มคาตอบแทนไมได  แตอยาง

นอยสวัสดิการและกองทุน  ก็ไดใหความเปนอยูของอาสาสมัครสาธารณสุขมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  สวนนโยบายขอ ๔ นโยบายดาน

การศึกษา  จากที่ผมไดน่ังฟงทานนายกฯ แถลงและดูเอกสารประกอบ  ขอ 

๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ดอยโอกาสและ

ขาดแคลน   เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหทันสมัย เชน  หองเรียน

อัจฉริยะ  สวนหองสมุดอัจฉริยะ  น่ีผมคิดวา  คําวาอัจฉริยะตอทายหองสมุด

นาจะผิดนะ  ช่ือที่ถูกตองนาจะเปนหองสมุดอิเลคทรอนิกส  เพราะหองสมุด

มันจะอัจฉริยะไมไดครับ ไมไดคิดวาผมเกงนะ  แตคิดวานาจะเปนอยางน้ัน จึง

เสนอมาเพื่อใหนายกฯทราบนะครับ  และขอ ๔.๖ สงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษาทุกประเภททั้งในและนอกระบบใหมีคุณภาพ ทั้งในและนอก

ระบบก็ควรจะตอทายดวยการศึกษาตามอัธยาศัยดวย  เพราะการศึกษาตาม

อัธยาศัยสอดคลองกับการศึกษาของพี่นองมุสลิมวาใหเรียนรูมา   ต้ังแตในเปล    
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จนถึงหลุมฝงศพนะครับ   ดังน้ัน   เปนการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพ

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยที่วาของภาคีเครือขาย  ทั้งในและตางประเทศ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมประเทศอาเซียน  เพื่อผนึกกําลังในการพัฒนา

คุณภาพของประชาชนชาวจังหวัดปตตานีของเรา  ตลอดจนกระบวนการ

เรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและสงเสริมบทบาทของภูมิปญญาทองถ่ิน  ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูและศูนยการเรียนรูแบบตางๆ  เพื่อใหประชาชนมี

ความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษามลายูกลางและภาษา

กลุมประเทศอาเซียน  รวมทั้งความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความ

เปนประเทศอาเซียนตอไป  และนโยบายขอ ๗   นโยบายดานโครงสราง

พื้นฐาน  ตรงน้ีก็ตองขอขอบคุณทานนายกฯ  อีกครั้งหน่ึงครับ  ที่ไดกําหนด

นโยบายน้ีเพื่อใชในการกอสรางซอมแซม  ปรับปรุง  บํารุงรักษาเสนทาง

คมนาคม  สะพานแหลงนํ้า  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชวงที่

หาเสียง  อยาวาแตสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   หรือ

นายกฯ นะครับ  เวลาลงไปในพื้นที่ประชาชานจะบอกแตถนนเปนหลุมเปนบอ 

ผมเขาใจวาทานนายกฯ ถูกประชาชนถามในเรื่องถนนเปนหลุมเปนบอ

มากกวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี     เพราะไปหาเสียง

ทั้งจังหวัด   คิดวาทานนายกฯ  ไดเล็งเห็นความสําคัญและความเดือดรอนของ

พี่นองประชาชนแลว   จึงไดมากําหนดนโยบายขอน้ี   เพื่อประโยชนของพี่นอง

ประชาชนตอไป  ขอสุดทาย ขอ ๑๐  นโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  

ผมตองขอขอบคุณทานนายกฯ    ที่มีนโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ในหนวยงาน อบจ. ของเรา   ซึ่งการจัดนโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่

ดีน้ัน  เปนสิ่งที่สําคัญในปจจุบัน  ในฐานะผมเปนสมาชิกองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานีฝายนิติบัญญัติ  เมื่อทานนายกฯ  นํานโยบายน้ีมาใชในการ

บริหารงาน  พวกผมก็ไดมีหนาที่สอดสองสงเสริม ช้ีแนะใหทานนายกฯ  เพื่อ

เปนความรูและแนวทางบางอยางเพิ่มเติมในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   

เพื่อใหเจาหนาที่  ขาราชการของเราน้ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกพี่นองชาวจังหวัดปตตานี  ขอบคุณครับ  

 

 

 

 

 



-๑๗- 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณทานอับดุลเลาะ   มาเส   ที่ไดอภิปรายสนับสนุนในดานการ    

ประธานสภา อบจ.ปน. พัฒนาคุณภาพชีวิตและไดเสนอแนะในดานการศึกษาและดานอื่นๆ ไดอยาง

ครบถวนเลยคะ  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ทานใดจะ

อภิปรายอีกไหม   ขอเรียนเชิญทานนิอันวาร   นิเดรหะ 

 

นายนิอันวาร  นิเดรหะ    ขอความสันติจงมีแดทุกๆ ทาน    เรียนทานประธานฯ    ทานนายกฯ  

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.ยะหริ่ง ทีมงานผูบริหาร  ตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานีและหัวหนาสวนราชการที่เคารพทุกทาน   ผมนายนิอันวาร    นิเดรหะ  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.ยะหริ่ง  จากการที่

ไดดูไดฟงนโยบายของทานนายกฯ  ที่จะลงมือและไดทํางานในวาระ ๔ ปน้ี  

ทั้ง ๑๐ ขอ ๙ ดาน     ที่มีความชอบใจที่สุดคือนโยบายเรงดวนถึงแมวาในดาน

หลักไดบรรจุเปนสวนของนโยบายยอยไวแลว  แตไดดึงมาเปนนโยบายเรงดวน   

อยู ๔ ขอ ที่ชอบใจที่สุดคือ ขอ ๒ ดวยกระผมเองเปนคนบาฟุตบอล ทั้งเลนทั้ง

ดูและดวยความฟเวอรของปตตานีเอฟซี   ตอนน้ีไปที่ไหนมีแตคนพูดถึงลูกเด็ก    

เล็กแดงก็กลาวถึงกัน  บางที่เห็นรูปทานนายกฯ  ก็พูดวา  ปตตานีเอฟซี     

ขอ ๑.๒  พัฒนาสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีใหเปน

สนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล    และยกระดับความสามารถดานกีฬา

ของนักกีฬาจังหวัดปตตานี  สูความเปนเลิศในระดับ ชาติและอาชีพ  ตรงน้ี

มองกันแลวยอมรับวาสนามกีฬากลางฯ  ของเรายังไมไดมาตรฐานสากล     

นะครับ เห็นดวยอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาเพื่อสูระดับสากล เชน การปดลอม 

อัฒจรรยหัวทายทั้ง  ๒  ดาน    ก็มีความจําเปนอยางย่ิงครับ เพราะคํานึงวา

เหตุผลแรกคือดานความปลอดภัย  สามารถควบคุมแฟนบอลไดดีดวยและเมื่อ

ความฟเวอรของแฟนบอลตอสโมสรฟุตบอล    เมื่อผิดหวังข้ึนมาจะเกิดปญหา

ตามมา  เชนการเขว้ียงขวด ความปลอดภัยจะไมมีครับ เลยคิดวา ถาไดสนาม

ที่มาตรฐานแลวจะเปนการดีอยางย่ิงและเมื่อดูความเปนมาเปนไปในเกมการ

แขงขันเสาร – อาทิตย     เราจะเห็นครอบครัวพอแมลูก  จูงมือกันประมาณ

วาดูบอลเสร็จก็ไปทานขาวกินอาหารมื้อเย็น   เปนการบูมเศรษฐกิจไดดวย  ถา

ทานดูบอลเสร็จแลวขับรถมาสาย มอ.น่ี  รถจะติดมาก  บงบอกถึงความฟเวอร

ของคนปตตานีครับ      ก็ขอสนับสนุนนโยบายดานน้ีเปนอยางย่ิง  ขอเรียน

ทานนายกฯ  เพียงเทาน้ี  ขอบคุณครับ 

 

 

 



-๑๘- 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณทานนิอันวาร    นิเดรหะ     ที่ไดสนับสนุนนโยบายของทาน  

ประธานสภา อบจ.ปน. นายกฯ  ในดานกีฬาและการพัฒนาสนามกีฬากลางองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  ซึ่งเปนเรื่องที่ทานนิอันวารช่ืนชอบตอไป  มีทานใดจะอภิปราย 

อีกไหมคะ  ไมมีแลวนะคะ  ไมทราบวาทานนายกฯ  มีอะไรจะเสริม  เพิ่มเติม

นโยบายของทานอีกไหม  เชิญคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   ทานสมาชิกฯ  ผูทรงเกียรติ 

นายก อบจ.ปน. ทุกทาน  กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานีที่ไดอภิปรายและต้ังขอสังเกตในนโยบายที่ผมไดแถลงตอสภาฯ     

ในวันน้ี       ซึ่งนโยบายน้ีถือเปนนโยบายที่ผมไดใชประสบการณในการทํางาน

และเขาถึงพี่นองประชาชนทุกพื้นที่      และสามารถรับทราบถึงปญหาความ

ตองการของพี่นองประชาชนและไดรวบรวมปญหาเหลาน้ัน  ทุกองคกรที่เสนอ         

ปญหามา  ไมวาจะเปนภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  เราไดรวบรวม

ปญหาเหลาน้ันมากําหนดนโยบายเพื่อแถลงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี ทานสมาชิกสภาฯ เองก็ไดสัมผัสกับพี่นองประชาชน ไมวาจะเปนกอน  

ที่ทานสมาชิกสภาฯ จะไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชนใหมาทําหนาที่

เปนตัวแทนของแตละพื้นที่ในวันน้ี        หรือวาหลังจากที่ไดรับตําแหนงพี่นอง

ประชาชนก็ไดเขามาหาทาน  เพื่อที่จะนําเสนอปญหาตางๆ ใหทานไดมาแสดง

ในสภาฯ แหงน้ี   เพราะฉะน้ัน  การแถลงนโยบายโดยเฉพาะในรายละเอียด

ของนโยบายน้ัน  อาจจะไมครอบคลุมทั้งหมด ไมครอบคลุมปญหาที่สมาชิกฯ  

น้ันไดรับฟง  หรือวาความตองการของพี่นองประชาชนสวนใหญ เปนนโยบาย

หลักๆ  แตจะมีกิจกรรมยอยลงไปเปนแผนงาน โครงการ  ซึ่งจะอยูในนโยบาย

น้ันๆ  เพราะฉะน้ัน  ทานสมาชิกฯ เองก็ไมตองเปนหวงวากิจกรรมหรือวา

ปญหา  หรือโครงการใดๆ  ที่ทานสมาชิกฯ  รับฟงจากพี่นองประชาชน   แต

ไมไดกําหนดลงไปในนโยบายน้ี    มันอยูในนโยบายที่นายกฯไดแถลงไว   แต

จะมีหลายๆ กิจกรรมในทุกๆ ดาน   อันน้ีก็ขอนําเรียนใหทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติไดเขาใจ  การที่ทานสมาชิก

สภาฯ  ทั้ง ๒ ทาน  ไดอภิปรายเมื่อสักครู   เพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายของ

ผูบริหารที่ไดแถลงในวันน้ี      ผมเองตองขอขอบคุณในการอภิปรายและต้ังขอ     

สังเกต   ไมวาจะเปนนโยบายเรงดวนที่ทานสมาชิกสภาฯ    ไดนําเสนอในเรื่อง

ของสนามกีฬากลางฯ  เพราะฉะน้ัน การที่กระผมไดกําหนดนโยบายเรงดวนที่ 

 

 



-๑๙- 

 

จะตองดําเนินการน้ัน   ก็สืบเน่ืองมาจากการที่ไดสัมผัสไดเห็น      ไมใชเฉพาะ

ผูบริหารอยางเดียว  ทานสมาชิกสภาฯ เองก็คงจะทราบดี  ตามที่ทานนิอันวาร   

ไดอภิปรายเมื่อสักครูเกี่ยวกับสนามกีฬากลางฯ  ในประเด็นขอ ๑.๒  อันที่จริง

แลวทั้ง  ๓  ประเด็น  ลวนแตเปนปญหาเรงดวนที่ทางทองถ่ินน้ันจะตองเขาไป

ดําเนินการ เชน ประเด็นปญหาเรื่องยาเสพติด ทุกทานก็คงจะทราบดีวาปญหา       

ยาเสพติดในปจจุบันน้ีมีจํานวนมากและนโยบายของรัฐบาลเอง ก็ไดกําหนดให

เปนนโยบายแหงชาติ  ในการกวาดลางและปองกันยาเสพติด  ในเรื่องของการ

บําบัดตางๆ  เพราะฉะน้ัน ทุกองคกรทุกหนวยงาน  จําเปนที่จะตองรับ

นโยบายน้ันมากําหนดเปนนโยบายเรงดวน        เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล  สวนในเรื่องของสนามกีฬากลางฯ ของ อบจ.  ปจจุบันน้ีเปนที่รูจัก

ของภูมิภาค   อาจจะเปนที่รูจักทั้งประเทศก็ไดในนามของเรนโบวสเตเด้ียม  

ซึ่งในขณะน้ี     เรามีกีฬาที่สําคัญอยางย่ิงที่พี่นองประชาชนใหความสนใจมาก  

คือกีฬาอาชีพดิวิช่ัน  ๒  AIS  ลีกภูมิภาค    และตอนน้ีทีมของจังหวัดปตตานีก็

ไดเขาสูในชวงของแชมเปยนลีก   เพื่อที่จะขยับข้ึนไปในดีวิช่ัน ๑  และทุกนัดที่

เรามีการแขงขันและเปนเจาภาพมีพี่นองประชาชนทุกระดับจูงลูกหลานมาชม

มาเชียรกันเปนจํานวนมาก    จนทําใหผูหลักผูใหญไดเห็นสภาพของสนาม

กีฬากลางฯ ความจุสนาม ความตองการของพี่นองประชาชนที่ไดหอบลูกหอบ

หลานมาเชียร  ซึ่งเปนฟุตบอลของจังหวัด  โดยผูใหญใหขอเสนอแนะวาใหทาง

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ดูแลสนามกีฬากลางฯ อยู อยากให

ปรับปรุงและสรางอัฒจรรยเพิ่มใหไดมาตรฐาน เปนสนามมาตรฐานระดับ

สากล  ตรงน้ีในฐานะที่ อบจ. เปนผูดูแลสนามกีฬากลางฯ  ก็ไดประสานพูดคุย

กับผูใหญหลายๆ ทาน   ตลอดจนการคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   ในการที่จะพัฒนาสนามกีฬากลางฯ  ใหเปน

สนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน   สามารถจุคนดูไดเปนจํานวนมาก  และยังสามารถ

ปองกันในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูชมดวยครับ   ถือเปน

นโยบายเรงดวนที่กําหนดไวและแถลงนโยบายตอสภา อบจ.   สวนในเรื่องการ

เรียนการสอนก็เชนกัน  เราเองก็คงจะทราบกันดีวาในป ๒๕๕๘  ประเทศไทย

เราจะตองเขาสูประชาคมอาเซียน     นโยบายของทองถ่ิน    โดยเฉพาะ อบจ. 

จะตองคํานึงถึงป  ๒๕๕๘  ในเมื่อเราเปดประตูอาเซียน  เราตองดูวาประชากร

หรือพี่นองประชาชนของเราในจังหวัดปตตานีจะอยูกันอยางไร    จะตองมีการ 

 

 

 



-๒๐- 

 

เตรียมแผนอยางไร  ในการที่จะพัฒนาเพื่อเตรียมตัวในการเขาสูประตูอาเซียน  

เราตองมองวาพี่นองประชาชนจะตองไมเสียเปรียบ   ตองไดประโยชนในฐานะ 

ที่เปนผูบริหารทองถ่ิน  ประสบการณที่ผานมาทั้งหมด   ปญหาเรื่องการศึกษา

เปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิง  ในการที่จะไดเปรียบในเรื่องของการคา  ไมวาจะเปน

ในเรื่องการติดตอสื่อสารกับประเทศเพื่อนบาน   ประชาชนจังหวัดปตตานีของ

เรายังออนในเรื่องของภาษา    ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่เราจะตองใหความรูกับพี่นอง

ประชาชนในจังหวัด      ไมวาจะเปนการสนับสนุนในเรื่องของสถานศึกษาผาน   

ระบบสถานศึกษา   ไมวาจะเปนการศึกษานอกระบบ    หรือวาการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ตามที่ทานอับดุลเลาะ  มาเส   ไดอภิปรายหรือการศึกษาในระบบ

เราจะตองใหการสนับสนุนใหเด็กของเราไดมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ   ภาษาอาเซียน     เพื่อไมใหเกิดการเสียเปรียบกับประเทศ

เพื่อนบาน      ตรงน้ีเปนนโยบายที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีตอง

กําหนดเปนนโยบายเรงดวนและใหการสนับสนุนอยางย่ิง   ไมวาจะเปนในเรื่อง

ของบุคลากร  งบประมาณ  หรือเทคโนโลยีตางๆ   เพื่อการรองรับสูประชาคม

อาเซียนในป ๒๕๕๘ ตอไป   สวนในเรื่องของการแกปญหาโลกรอนก็

เหมือนกัน  เราก็คงทราบกันดีวา  ทั่วโลกเองไดรณรงคในเรื่องปญหาโลกรอน

ซึ่งเราจะตองรับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะมากําหนดยุทธศาสตร   

กําหนดแผนในการที่จะปองกันปญหาเรื่องโลกรอนที่เกิดข้ึน  ถึงแมวาศักยภาพ

ของเรามีไมมาก แตเราก็ตองชวยกันหามาตรการในการปองกันดังกลาวในการ

ที่จะอนุรักษสิ่งแวดลอมตางๆ    การรณรงคประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชน

ไดเขาใจในเรื่องของภาวะโลกรอนในอนาคตขางหนาวา     จะตองเกิดอะไรข้ึน  

อันน้ีก็เปนนโยบายเรงดวนที่ไมใชผมคนเดียวที่รู   ทานเองก็คงจะทราบและคง

เห็นชอบในนโยบายเรงดวนที่ผมไดกําหนดไว    ในสวนนโยบายอื่นๆน้ัน   ก็คง

ดําเนินการไปตามปกติ  ตามข้ันตอน  ทานใดเห็นวาปญหาตางๆ  ที่ทานไดรับ

ปากจากพี่นองประชาชนหรือไดสัมผัสมา  แตไมมีอยูในนโยบาย อาจจะมีอยู

ในกิจกรรมซึ่งซอนไวในนโยบายตางๆ   ผมเองก็ขอนําเรียนเพิ่มเติมในคําแถลง

นโยบายใหกับทานสมาชิกฯ  ผูทรงเกียรติไดรับทราบเพียงเทาน้ี   ตอไปผมขอ

แนะนําทีมงานฝายบริหารตออีกนิดครับ  ใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ 

บางทานก็คงจะคุนเคยและรูจักกันบางแลวพอสมควร   เปนการแนะนํากอนที่

ผูบริหารหลายทานจะตองเขาไปทําหนาที่ตามที่ไดแตงต้ังไวครับ   ทานแรกคือ           
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๑. ทานอรุณ    เบ็ญจลักษณ    รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปตตานี   ในอดีตทานเคยเปนรองนายก อบจ. มาแลว   มีประสบการณในการ

ทํางานรวมกับผมมาแลวนะครับ   เพราะฉะน้ันหลายๆ  ทาน    คงไดรูจักแลว 

  ๒. ทานเบญจวรรณ    ซูสารอ   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   ในอดีตทานเองก็เคยเปนรองประธานสภา อบจ.   เปนสมาชิกสภาฯ 

มาหลายป  พรอมๆ กับผมนะครับ 

๓. ทานประยูรเดช    คณานุรักษ     เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี   ในอดีตทานก็เปนรองนายก อบจ. ทานเปนเลขานุการผม  

ในการที่จะชวยงานและเสริมงานใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

  ๔. ทานคอเลฟ    เจะนา   เลขานุการนายก อบจ. อีกทานหน่ึงทานน้ี

ทํางานกับผมมาตลอด 

  ๕. ทานอุดม   ธรรมเจริญ    ที่ปรึกษานายก อบจ.   ทานน้ีก็เปนอดีต

ที่ปรึกษาผมมาตลอดและปจจุบันเปนที่ปรึกษาของทานผูวาราชการจังหวัด

ปตตานี   อีกตําแหนงหน่ึงและสุดทายครับ 

  ๖. ทานอะหามะ  หะยีดือราแม   ที่ปรึกษานายก อบจ. กับอีก

ตําแหนงหน่ึง   ทานเปนเลขาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปตตานี   ทั้งหมดน่ี

ก็เปนทีมงานผูบริหารของผมนะครับ  ทุกทานคงรูจักและคุนเคยกันเปนอยางดี 

หากทานสมาชิกสภาฯ   มีปญหาอะไรก็ยินดีครับ    มาหาทานรองนายก อบจ.  

หาที่ปรึกษาฯ   หาเลขาฯได      ในการที่ทานจะเสนอปญหาหรือประสานงาน

รวมกันไดระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ   ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเปนอยางสูงคะ  

ประธานสภา อบจ.ปน.  เชิญทานแวหามะ  แวกือจิก  คะ  

  

นายแวหามะ   แวกือจิก  เรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  ทีมงานบริหาร 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง ทุกทาน  พรอมทั้งหัวหนาสวนและสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กอนอื่น

ตองขอบคุณทานนายกฯ  ที่ไดมาแถลงนโยบายในวันน้ี    แตมีสิ่งที่ผมนอยใจ

ในฐานะสมาชิกสภาฯ นองใหม   คือผมไดรับคําแถลงนโยบายของทานนายกฯ 

เมื่อสักครูน้ีเอง  ๒๐  นาทีกอนการประชุมครับ  จริงๆ แลว  พวกเราในฐานะ

สมาชิกสภาฯ   นองใหมอยากจะทราบถึงนโยบายที่ทานนายก อบจ. ปตตานี

ไดแถลง     แตโดยภาพรวมแลวกระผมเห็นดวยทุกอยางหลักธรรมาภิบาลและ 
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การมีสวนรวมของภาคประชาชน     มีสิ่งหน่ึงที่ผมอยากจะขอคําปรึกษาหารือ

รวมกันน้ันก็คือในนโยบายเรงดวน  ขอที่ ๑.๓   ประโยคที่เขียนวาสงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ          เพื่อพัฒนาติดตอสื่อสาร

ระหวางกันในประชาคมอาเซียน   คําน้ีผมอยากจะเพิ่มเติมหรือวาขอ

คําแนะนําไดไหมครับวา   หลายครั้งที่เราตีความหมายผิดไป   อาจจะหมายถึง

ภาษามลายูเปนภาษาตางประเทศดวย   ถึงเวลาการพัฒนาสื่อภาษามลายูน่ี 

จะหมายรวมถึงการสอนในภาษาตางประเทศ       ผมอยากจะเขียนเวิรดด้ิงวา

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษามลายูและภาษาตางประเทศ 

เพื่อพัฒนา   ทั้งน้ีทั้งน้ันผมไมอยากใหแยกระหวางภาษามลายู   ซึ่งจริงๆ แลว

เราก็ใชภาษามลายู   เราไมไดใชภาษาตางประเทศ    ขอเพิ่มเติมตรงน้ีนิดหน่ึง  

โดยภาพรวมเห็นดวยครับและยินดีที่จะสนับสนุนนโยบายของทานนายกฯ  

ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก     ดิฉันตองขอประทานโทษในเรื่อง  

ประธานสภา อบจ.ปน. ของเอกสารกอนการเขาประชุมและจะพยายามปรับปรุงใหดีข้ึนมากกวาน้ีคะ 

ขอขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก   อีกครั้งที่ไดเสนอแนะในดานสงเสริม

และสนับสนุนการเรียน  ทานนายกฯ  มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม  เชิญคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายก อบจ.ปน. ตองขอขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก    ที่ไดต้ังขอสังเกต  ที่จริงแลวเจตนา

ของผมคือวาอยางที่ทานสมาชิกสภาฯ  ไดเขาใจ   สงสัยวาคงจะตกในเรื่อง

ภาษามลายู ในเรื่องการเปดประตูอาเซียน  เรื่องของภาษาจําเปนอยางย่ิงที่ผม

จะตองใหความสนใจและสนับสนุนในเรื่อง  ๒  ภาษาดวยกัน   ภาษาหลักก็คือ

ภาษามลายูและภาษาอังกฤษ  ตรงน้ีก็ถือวาในรายละเอียดคือวาอาจจะตกตรง

ภาษามลายูและภาษาตางประเทศ  ก็ขอนอมรับและจะแกไข  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกฯ  เปนอยางสูงคะ   เมื่อสักครูทานนายกฯ     ก็ได

ประธานสภา อบจ.ปน.  แนะนําคณะผูบริหารของทานนายกฯ ไปแลวนะคะ  ไมวาจะเปนทานรอง              

                       นายก อบจ.  ทานเลขานายกฯ   ทานที่ปรึกษานายกฯ   รวมทั้งไดอภิปรายถึง                                              

หลักการและวิธีการ    และไดลงลึกในรายละเอียดนโยบายบางนโยบายที่ทาน 
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สมาชิกสภาฯ  ไดอภิปรายทั้งที่เห็นดวยและมีขอเสนอแนะไปแลวนะคะ  มี

ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  ไมมี  ตอไปจะเปน 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  เร่ือง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดใน

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ขอเชิญทาน

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ช้ีแจงระเบียบคะ 

 

นายจํารัส   สีทองช่ืน   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

เลขานุการสภา อบจ.ปน. ๒๕๔๒ มาตรา ๕  กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมี

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  ประกอบดวย 

     ๑. ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธาน 

     ๒. หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   จํานวน  ๓  คน 

     ๓. ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด  ๔  คน   ประกอบดวย 

             - นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 

     - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด    ซึ่งสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดคัดเลือก   จํานวน  ๑  คน 

             - ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและ 

     - ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   ซึ่งคัดเลือกกันเอง 

จํานวน  ๑  คน 

      ๔.  ผูทรงคุณวุฒิ   จํานวน  ๔  คน 

เน่ืองจากคณะกรรมการผูแทนของ อบจ.   ในสวนของสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดไดหมดวาระลง         จังหวัดปตตานีไดแจงใหสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  ไดคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนคณะกรรมการในขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  ๑  คน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  

ไมไดกําหนดวิธีเลือกไววาจะเลือกอยางไร   ในการน้ี  จะตองใหทานประธานฯ  

ไดนําปรึกษาหารือในที่ประชุมวา  วิธีการเลือก  คัดเลือกสมาชิกสภาฯ   เราจะ

เลือกอยางไร      จะเลือกโดยวิธีลงคะแนนโดยเปดเผยหรือวิธีลับ     แลวแตที่

ประชุมจะมีมติเปนอยางไร 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานเลขานุการสภา อบจ. คะ ตามที่ทานเลขาฯ  ไดอภิปราย 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ไปแลว ในระเบียบไมไดกําหนดไวถึงวิธีการเลือก  ดิฉันจะขอปรึกษาหารือในที ่

ประชุมนะคะวาเราจะเลือกโดยวิธีการใด  ขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเสนอ   เชิญทานอับดุลเลาะ   มาเส  คะ 

 

นายอับดุลเลาะ  มาเส  เรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ทานนายกฯ   คณะผูบริหารและ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ไมแกน ผูมีเกียรติเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายอับดุลเลาะ  มาเส   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต  อ.ไมแกน      ขอเสนอวิธีการในการ

คัดเลือกผูแทนตรงน้ี   โดยการเสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

หากมีการเสนอช่ือมากกวา  ๑  คน   ใหโหวตเสียงแบบเปดเผย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานอับดุลเลาะ   มาเส   คะ  ทานไดเสนอถึงวิธีการเสนอช่ือ 

ประธานสภา อบจ.ปน. แบบเปดเผย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหม  ไมมีนะคะ  ถาไมมี

ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามวิธีการเลือกคณะกรรมการตามวิธีดังกลาวนะคะ  

ขอเชิญทานเลขานุการสภา อบจ. ช้ีแจงวิธีการเลือกอีกครั้งหน่ึงคะ 

 

นายจํารัส  สีทองช่ืน  วิธีการเลือกก็คือใหทานสมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรจะ 

เลขานุการสภา อบจ.ปน.           เปนคณะกรรมการและตองมีผูรับรอง  ๒  ทาน   ถาเสนอช่ือเพียงคนเดียวก็ถือ

วาผูน้ันไดรับเลือก  แตหากมีการเสนอช่ือหลายคน ก็ใหลงคะแนนโดยวิธียกมือ   

ผูใดไดคะแนนมากที่สุด   ผูน้ันก็ไดเปนผูแทนคณะกรรมการครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ทานสมาชิกสภาฯ พอจะเขาใจนะคะ เชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ 

ประธานสภา อบจ.ปน. เชิญทานอับดุลการิม   ยูโซะ   คะ 

 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ทานนายกฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 

ส.อบจ.ปน. เขต อ.กะพอ ราชการ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูทรงเกียรติ  ตลอดจนผูเขา   

รวมประชุมทุกทาน   กระผมนายอับดุลการิม   ยูโซะ      สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต อ.กะพอ   ขอเสนอนายนิอันวาร  นิเดรหะ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.ยะหริ่ง   เปนผูแทน

คณะกรรมการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ขอผูรับรองดวยครับ 

 

 



-๒๕- 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรบัรองถูกตองคะ  ขอบคุณทานอบัดุลการิม   ยูโซะ   ที่ไดเสนอทาน 

ประธานสภา อบจ.ปน. นิอันวาร   นิเดรหะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีกไหม  ไมมี

นะคะ ถาไมมีก็สรุปวาทานนิอันวาร  นิเดรหะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต  ๑  อ.ยะหริ่ง      ไดเปนผูรับคัดเลือกเปนตัวแทนสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด     

ในคณะขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตอไปจะเขาสู 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓   เร่ืองการเลือกคณะกรรมการสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ 

 

นายจํารัส  สีทองช่ืน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

เลขานุการสภา อบจ.ปน.  ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน  มี  ๒  ประเภทคือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน  มีจํานวน

ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ   ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 

บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน      มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน

เจ็ดคน  

ขอ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาทองถ่ิน      มีหนาที่กระทํากิจการหรือ

พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ  อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน   แลวรายงานตอ

สภาทองถ่ิน 

ขอ ๑๐๕  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓  และขอ ๑๐๔  สภาทองถ่ินมี

อํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน   หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน

เปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ    ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่

ของสภาทองถ่ิน  ดังน้ี 

   (๑) คณะกรรมการสามญัประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

   (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติ 

   (๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามทีส่ภาทองถ่ินเห็นสมควร 

  ขอ ๑๐๗  ใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหนําความใน ขอ ๘ มาใช

บังคับโดยอนุโลม  

 

 

 



-๒๖- 

 

  ขอ ๘  วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน   ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคน

มีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภา อบจ.      ที่ตนเห็นควรใหเปนตัวแทนสมาชิกสภาฯ  

ในคณะกรรมการขาราชการ ก.จ.จ.  คําเสนอน้ันตองมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม

นอยกวาสองคน   ช่ือที่เสนอไมจํากัดจํานวนและใหสมาชิกสภาฯ    ลงคะแนน

เลือกจากช่ือเหลาน้ัน      โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละ

หน่ึงช่ือ      เมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภาประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภา

ทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน 

ใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดน้ันโดยวิธีเดิม         แตถาคะแนนสูงสุด

เทากันอีก  ใหใชวิธีจับสลาก  ถามีการเสนอช่ือเพียงคนเดียวใหถือวาผูน้ัน

ไดรับเลือก     ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังไมมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก   

ใหใชวิธีจับฉลาก  เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุด   ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานเลขานุการสภา อบจ. คะ   สรุปวาคณะกรรมการสภา 

ประธานสภา อบจ.ปน. ทองถ่ินมีจํานวนคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ ทาน แตไมเกิน ๗ ทาน  ดิฉันจะ

ขอปรึกษาหารือในที่ประชุมวา   ในการประชุมวันน้ีเราจะเลือกคณะกรรมการ

สภา อบจ. ในวันน้ีกี่คณะๆ  ละกี่ทานนะคะ   ขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเสนอ  เชิญทานมูหมัดอารอฟะห   แวบือซา  คะ 

 

นายมูหมัดอารอฟะห  แวบือซา  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ  ทานนายก อบจ. และทีมงาน 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.มายอ ฝายบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนทานสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดผูมีเกียรติทุกทาน   กระผมนายมูหมัดอารอฟะห   แวบือซา   

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒  อ.มายอ  มีความ

คิดเห็นวาคณะกรรมการควรมี  ๔  คณะดวยกัน    แตละคณะประกอบไปดวย

สมาชิกสภาฯ  จํานวน  ๗  ทาน   ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานมูหมัดอารอฟะห   แวบือซา  คะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด 

ประธานสภา อบจ.ปน. คิดเห็นเปนอยางอื่นไหม    ไมมีนะคะ    หากไมมีก็ถือวาที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่ทานมูหมัดอารอฟะห    แวบือซา  เสนอ   สําหรับวันน้ีเราจะเลือกคณะ 

กรรมการสภา อบจ. จํานวน ๔ คณะๆ ละ ๗ ทาน  ทานมูหมัดอารอฟะห  คะ  

ใน ๔ คณะน้ี   มีคณะอะไรบางคะ  เรียนเชิญคะ 

 

 

 



-๒๗- 

 

นายมูหมัดอารอฟะห  แวบือซา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.มายอ  คณะกรรมการสภา อบจ.  จํานวน  ๔  คณะ   ดังน้ี 

       (๑) คณะกรรมการสามญัประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติ 

  (๔) คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณคะ ก็สรุปวาวันน้ีเราจะเลือกคณะกรรมการสภา อบจ. ๔ คณะ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ประกอบไปดวย 

(๑) คณะกรรมการสามญัประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติ 

  (๔) คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด  จํานวน ๗ ทาน  ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือคณะกรรมการ

เชิญทานนิอันวาร   นิเดรหะ  คะ 

 

นายนิอันวาร  นิเดรหะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ  

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.ยะหริ่ง นายก อบจ.  คณะผูบริหาร  ตลอดจนหัวหนาสวนราชการ  และเพื่อนสมาชิก

สมาชิกสภาฯ ที่รักทุกทาน   ผมนายนิอันวาร   นิเดรหะ   สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.ยะหริ่ง    ขอเสนอนางสุพิศ    ขาวทอง  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.โคกโพธ์ิ   เปนคณะ 

กรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  คนที่ ๑   ขอผู

รับรองดวยขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองนะคะ   มีสมาชิกสภาฯ  มีทานใดจะเสนอเปนทานอื่น 

ประธานสภา อบจ.ปน. อีกไหม  สําหรับคนที่ ๑  ไมมีนะคะ  สรุปวาทานสุพิศ   ขาวทอง   ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีคนที่ 

๑   เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอทานที่  ๒   เชิญทาน

อับดุลเลาะ   มาเส  คะ 

 

 

 



-๒๘- 

 

นายอับดุลเลาะ  มาเส  เรียนทานประธานสภาฯ   ที่เคารพ   กระผมนายอับดุลเลาะ   มาเส    

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ไมแกน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต อ.ไมแกน  ผมขอเสนอ 

คุณมะรูดิน  ดาโตะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒ 

อ.หนองจิก  เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานีคนที่ ๒  ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ   มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ สําหรับคนที่ ๒  ไมมีนะคะ  สรุปวาทานมะรูดิน  ดาโตะ   ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีคนที่ 

๒    เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๓  เชิญ 

ทานนิอันวาร   นิเดรหะ  คะ  

 

นายนิอันวาร  นิเดรหะ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   ทานนายก อบจ. และคณะผู 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.ยะหริ่ง บริหาร  ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่รักทุกทาน  

กระผมนายนิอันวาร  นิเดรหะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต ๑  อ.ยะหริ่ง   ขอเสนอ ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.ปะนาเระ    เปนคณะกรรมการสามัญประจํา

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีคนที่ ๓  ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ สําหรับคนที่ ๓  ไมมีนะคะ   สรุปวาทาน ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   ไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

คนที่ ๓   เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๔   

เชิญทานแวอูมา   ซูสารอ  คะ  

 

นายแวอูมา  ซูสารอ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   ทานนายก อบจ. และคณะผู  

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.ปะนาเระ บริหาร     ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน  

กระผมนายแวอูมา   ซูสารอ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต ๒  อ.ปะนาเระ   ขอเสนอนายตอเละ   เซ็ง    สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดปตตานี  เขต ๔  อ.ยะหริ่ง     เปนคณะกรรมการสามัญประจํา

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีคนที่ ๔  ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

 



-๒๙- 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ   สําหรับคนที่  ๔   ไมมีนะคะ    สรุปวาทานตอเละ  เซ็ง   ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีคนที่ 

๔  เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่  ๕  เชิญคุณ

อับดุลการิม   ยูโซะ  คะ  

 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ  ทานนายก อบจ.  และคณะ  

ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพอ ผูบริหาร  ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 

กระผมนายอับดุลการิม   ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต  อ.กะพอ   ขอเสนอนางสาวอุมาวดี   อักษรแกว    สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๓   อ.โคกโพธ์ิ   เปนคณะกรรมการ

สามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีคนที่ ๕   ขอผูรับรองดวย  

ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ   สําหรับคนที่ ๕   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณอุมาวดี   อักษรแกว    

ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานีคนที่ ๕   เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   เสนอทาน

ที่ ๖   เชิญคุณรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   คะ  

 

นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.เมือง ผูบริหาร    ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่รักทุกทาน  

กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต ๒  อ. เมือง  ขอเสนอนายอัศมี   หยีดาโอะ   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.หนองจิก   เปนคณะกรรมการ

สามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีคนที่ ๖  ขอผูรับรองดวย   

ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหม  สําหรับคนที่ ๖ ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณอัศมี   หยีดาโอะ  ไดรับเลือกเปน 

คณะกรรมการสามญัประจําสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีคนที่ ๖ 

 

 



-๓๐- 

 

เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   เสนอทานที่  ๗   เชิญคุณ

แวหามะ   แวกือจิก   คะ  

 

นายแวหามะ  แวกือจิก  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ    ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง ผูบริหาร    ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน  

กระผมนายแวหามะ    แวกือจิก        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๓  อ.เมือง  ขอเสนอคุณไฟซอล   อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑   อ.เมือง  เปนคณะกรรมการสามัญประจํา

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีคนที่ ๗  ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ไหมคะ   สําหรับคนที่  ๗   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณไฟซอล    อีสเฮาะ   ไดรับ 

เลือกเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

คนที่  ๗    ตอไป   ดิฉันจะประกาศช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานีที่ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี   ทั้ง  ๗  ทาน  คะ 

๑. นางสุพิศ    ขาวทอง        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๑  อ.โคกโพธ์ิ 

๒. นายมะรูดิน     ดาโตะ      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๒  อ.หนองจิก 

๓. ร.ต.ต.ยาสะ    กาเร็ง        สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.ปะนาเระ 

๔. นายตอเละ   เซ็ง    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๔  อ.ยะหริ่ง 

๕. นางสาวอุมาวดี    อักษรแกว      สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต ๓  อ.โคกโพธ์ิ 

๖. นายอัศมี    หยีดาโอะ      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๑  อ.หนองจิก 

๗. นายไฟซอล   อีสเฮาะ      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๑  อ.เมือง 

 

 

 



-๓๑- 

 

  ลําดับตอไป    เราจะคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ซึ่งประกอบไปดวย ๗  ทานเหมือนเดิม    เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเสนอ   เชิญคุณสุพิศ   ขาวทอง   คะ 

 

นางสุพิศ  ขาวทอง  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ ผูบริหาร  ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทานดิฉัน

นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑    

อ.โคกโพธ์ิ   ขอเสนอนายนิอันวาร    นิเดรหะ      สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.ยะหริ่ง    เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ ๑   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณคะ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ   สําหรับคนที่ ๑   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณนิอันวาร   นิเดรหะ   ไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑      เชิญทานสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๒  เชิญคุณมะรูดิน   ดาโตะ  คะ  

 

นายมะรูดิน  ดาโตะ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ  ทานนายก อบจ.  และคณะผู  

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.หนองจิก บริหาร   ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  

กระผมนายมะรูดิน   ดาโตะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต  ๒  อ.หนองจิก  ขอเสนอนายหมัดรุสดี   สารอเอง   สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๓   อ.สายบุรี     เปนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมคนที่ ๒   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ   มีสมาชิกสภาฯ    ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ สําหรับคนที่  ๒  ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณหมัดรุสดี   สารอเอง   ไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  ๒     เชิญทานสมาชิก 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๓  เชิญ ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง  คะ  

 

ร.ต.ต.ยาสะ   กาเร็ง  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ  

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.ปะนาเระ ผูบริหาร   ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน             

          

          

     



      



-๓๒- 

 

กระผม  ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต  ๑   อ.ปะนาเระ    ขอเสนอนายยูนัยดล    ตวนปูเตะ         สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เขต ๑   อ.สายบุรี     เปนคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ สําหรับคนที่ ๓   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณยูนัยดล   ตวนปูเตะ    ไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓      เชิญทานสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด   เสนอทานที่ ๔   เชิญคุณซุกรัน   นาแว   คะ  

 

นายซุกรัน  นาแว  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ    ทานนายก อบจ.  และคณะ  

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.ยะหริ่ง ผูบริหาร    ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน

กระผมนายซุกรัน   นาแว    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต  ๒   อ.ยะหริ่ง    ขอเสนอนายอิสกันดา    บากา      สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒   อ.หนอกจิก      เปนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมคนที่ ๔   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ  สําหรับคนที่ ๔  ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณอิสกันดา  บากา   ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๔       เชิญทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๕   เชิญคุณอุมาวดี   อักษรแกว  คะ  

 

นางสาวอุมาวดี  อักษรแกว  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ    ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ ผูบริหาร     ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทานดิฉัน

นางสาวอุมาวดี   อักษรแกว    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต ๓  อ.โคกโพธ์ิ   ขอเสนอนายอนันต   ดือเระ  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑ อ.มายอ   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ ๕   ขอผูรับรองดวย   ขอบคุณคะ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ  สําหรับคนที่ ๕  ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณอนันต   ดือเระ   ไดรับเลือก 

 

 



-๓๓- 

 

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๕       เชิญทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด   เสนอทานที่ ๖   เชิญคุณอัศมี    หยีดาโอะ   คะ  

 

นายอัศมี  หยีดาโอะ  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.หนองจิก ผูบริหาร    ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่รักทุกทาน

กระผมนายอัศมี    หยีดาโอะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต  ๑   อ.หนองจิก    ขอเสนอนายแวอูมา   ซูสารอ    สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒  อ.ปะนาเระ    เปนคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๖   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ  สําหรับคนที่ ๖   ไมมีนะคะ  สรุปวาคุณแวอูมา  ซูสารอ   ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๖       เชิญทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๗    เชิญคุณไฟซอล   อีสเฮาะ  คะ  

 

นายไฟซอล  อีสเฮาะ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ    ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑  อ.เมือง ผูบริหาร     ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่รักทุกทาน

กระผมนายไฟซอล   อีสเฮาะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๑  อ.เมือง   ขอเสนอนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ    สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒  อ.เมือง   เปนคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๗   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ  สําหรับคนที่  ๗   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณรามดิน    อารีอับดุลซอมะ  

ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๗  นะคะ   ตอไป

ดิฉันจะประกาศช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี      ที่ไดรับ 

คัดเลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ทั้ง  ๗  ทาน  คะ 

๑. นายนิอันวาร    นิเดรหะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.ยะหริ่ง 

 

 

 

 



-๓๔- 

 

๒. นายหมัดรุสดี   สารอเอง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๓  อ.สายบุรี 

๓. นายยูนัยดล   ตวนปูเตะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๑  อ.สายบุรี 

๔. นายอิสกันดา   บากา        สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต ๓  อ.หนองจิก 

๕. นายอนันต    ดือเระ        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   เขต ๑  อ.มายอ 

๖. นายแวอูมา    ซูสารอ      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๒  อ.ปะนาเระ 

๗. นายรามดิน    อารีอับดุลซอมะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต ๒  อ.เมือง 

  ลําดับตอไป      เราจะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

ซึ่งประกอบไปดวย  ๗   ทานเหมือนเดิม  เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเสนอ  เชิญคุณมูฮํามัดอาลาวี   บือแน  คะ 

 

นายมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   ทานนายก อบจ. และคณะผู 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ทุงยางแดง บริหาร ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ทุกทานกระผม

นายมูฮํามัดอาลาวี    บือแน    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต  อ.ทุงยางแดง    ขอเสนอนายอับดุลเลาะ   มาเส     สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต  อ.ไมแกน    เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติคนที่ ๑   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ  สําหรับคนที่ ๑   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณอับดุลเลาะ   มาเส    ไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนที่ ๑   เชิญทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๒   เชิญคุณสานูซี   กูบู  คะ  

 

นายสานูซี  กูบู  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๔ อ.ยะรัง ผูบริหาร   ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน 

 

 

 



-๓๕- 

 

นายสานูซี     กูบู      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เขต ๔  

อ.ยะรัง    ขอเสนอนายอับดุลการิม   ยูโซะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต  อ.กะพอ    เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

คนที่ ๒   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ  สําหรับคนที่ ๒   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณอับดุลการิม   ยูโซะ   ไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนที่  ๒  เชิญทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด   เสนอทานที่ ๓   เชิญคุณแวหามะ  แวกือจิก  คะ  

 

นายแวหามะ  แวกือจิก  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง ผูบริหาร   ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน

กระผมนายแวหามะ    แวกือจิก        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๓  อ.เมือง   ขอเสนอนางซารีนา   ยูโซะ    สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๕  อ.เมือง   เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติคนที่ ๓   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ  สําหรับคนที่ ๓   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณซารีนา    ยูโซะ   ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนที่ ๓         เชิญทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๔   เชิญคุณอับดุลการิม   ยูโซะ  คะ  

 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขตอ.กะพอ ผูบริหาร    ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่รักทุกทาน

กระผมนายอับดุลการิม    ยูโซะ         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   เขต อ.กะพอ    ขอเสนอนายซุกรัน    นาแว    สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒  อ.ยะหริ่ง     เปนคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติคนที่ ๔   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ  สําหรับคนที่ ๔  ไมมีนะคะ  สรุปวาคุณซุกรัน  นาแว  ไดรับเลือกเปน 

 

 



-๓๖- 

 

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนที่  ๔   เชิญทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด   เสนอทานที่ ๕   เชิญคุณดอรอแม   หะยีสาเมาะ  คะ  

 

นายดอรอแม  หะยีสาเมาะ  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.แมลาน ผูบริหาร    ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่รักทุกทาน

กระผมนายดอรอแม    หะยีสาเมาะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต  อ.แมลาน   ขอเสนอนายวีระ   เจะอุบง    สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.ยะรัง   เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติคนที่  ๕   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ  สําหรับคนที่ ๕   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณวีระ   เจะอุบง    ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนที่ ๕         เชิญทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด   เสนอทานที่ ๖   เชิญคุณราเชนทร  กาหลง  คะ  

 

นายราเชนทร  กาหลง  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.ยะรัง ผูบริหาร   ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน

กระผมนายราเชนทร  กาหลง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต ๓   อ.ยะรัง   ขอเสนอนายอุดมพันธุ   มากสุวรรณ   สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒   อ.โคกโพธ์ิ   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติคนที่ ๖   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ สําหรับคนที่ ๖  ไมมีนะคะ  สรุปวาคุณอุดมพันธุ  มากสุวรรณ  ไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนที่  ๖  เชิญทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๗  เชิญคุณยาการิยา  แวลาเตะ  คะ  

 

นายยาการิยา  แวลาเตะ  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๔ อ.เมือง ผูบริหาร   ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน

กระผมนายยาการิยา    แวลาเตะ       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

 

 

 



-๓๗- 

 

ปตตานี    เขต  ๔   อ.เมือง    ขอเสนอนายซูดิง    มาหามะ       สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต  ๒  อ.สายบุรี    เปนคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติคนที่ ๗   ขอผูรับรองดวย   ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ สําหรับคนที่ ๗   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณซูดิง   มาหามะ   ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนที่ ๗  ตอไป   ดิฉันจะประกาศ

ช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี     ที่ไดรับคัดเลือกเปนคณะ 

กรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ   ทั้ง  ๗  ทาน  คะ 

๑. นายอับดุลเลาะ   มาเส     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต  อ.ไมแกน 

๒. นายอับดุลการิม   ยูโซะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต  อ.กะพอ 

๓. นางซารีนา    ยูโซะ         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๕  อ.เมือง 

๔. นายซุกรัน    นาแว         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๒  อ.ยะหริ่ง 

๕. นายวีระ   เจะอุบง          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   เขต ๑  อ.ยะรัง 

๖. นายอุดมพันธุ    มากสุวรรณ       สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี   เขต ๒  อ.โคกโพธ์ิ 

๗. นายซูดิง     มาหามะ       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๒ อําเภอสายบุรี 

  ลําดับตอไป     เราจะคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษา   ศาสนาและ

วัฒนธรรม   ซึ่งประกอบไปดวย  ๗   ทานเหมือนเดิม     เชิญทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัดเสนอ   เชิญคุณอับดุลเลาะ   มาเส   คะ 

 

นายอับดุลเลาะ  มาเส  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   ทานนายก อบจ. และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ไมแกน ผูบริหาร ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน

กระผมนายอับดุลเลาะ  มาเส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต  อ.ไมแกน   ขอเสนอนายมูฮํามัดอาลาวี    บือแน     สมาชิกสภาองคการ 

 

 



-๓๘- 

 

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   เขต อ.ทุงยางแดง   เปนคณะกรรมการการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ ๑   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ   มีสมาชิกสภาฯ    ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ สําหรับคนที่ ๑  ไมมีนะคะ  สรุปวาคุณมูฮํามัดอาลาวี   บือแน   ไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่  ๑   เชิญทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   เสนอทานที่  ๒  เชิญคุณอับดุลการิม   ยูโซะ   คะ  

 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   ทานนายก อบจ. และคณะผู 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพอ บริหาร   ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทานกระผม  

นายอับดุลการิม    ยูโซะ        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต  อ.กะพอ    ขอเสนอนายสานูซี    กูบู      สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี   เขต ๔  อ.ยะรัง    เปนคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรมคนที่ ๒   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ สําหรับคนที่  ๒  ไมมีนะคะ  สรุปวาคุณสานูซี   กูบู   ไดรับเลือกเปน

คณะกรรมการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ ๒  เชิญทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๓   เชิญคุณนิอันวาร   นิเดรหะ  คะ  

 

นายนิอันวาร  นิเดรหะ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ  ทานนายก อบจ. และคณะผู 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑  อ.ยะหริ่ง บริหาร     ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่รักทุกทาน

กระผมนายนิอันวาร   นิเดรหะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   เขต ๑  อ.ยะหริ่ง   ขอเสนอนายแวหามะ   แวกือจิก    สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๓  อ.เมือง    เปนคณะกรรมการการ 

ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ ๓   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีกไหม 

ประธานสภา อบจ.ปน. สําหรับคนที่ ๓   ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณแวหามะ   แวกือจิก   ไดรับเลือกเปน

คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่  ๓       เชิญทานสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๔   เชิญคุณสุพิศ   ขาวทอง  คะ  

 

 



-๓๙- 

 

 

นางสุพิศ  ขาวทอง  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑  อ.โคกโพธ์ิ ผูบริหาร    ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่รักทุกทาน

ดิฉันนางสุพิศ      ขาวทอง      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขต ๑  อ.โคกโพธ์ิ   ขอเสนอนายอาดัม    สนิทศาสตร    สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   เขต ๒   อ.ยะรัง     เปนคณะกรรมการการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ ๔   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณคะ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ    มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะสําหรับคนที่ ๔  ไมมีนะคะ  สรุปวาคุณอาดัม  สนิทศาสตร  ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ ๔   เชิญทานสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๕  เชิญคุณอัศมี  หยีดาโอะ  คะ  

 

นายอัศมี  หยีดาโอะ  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ  ทานนายก อบจ. และคณะผู 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.หนองจิก บริหาร   ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทานกระผม

นายอัศมี   หยีดาโอะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑ 

อ.หนองจิก    ขอเสนอนายดอรอแม    หะยีสาเมาะ       สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต  อ.แมลาน       เปนคณะกรรมการการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ ๕   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีกไหม 

ประธานสภา อบจ.ปน. สําหรับคนที่ ๕  ไมมีนะคะ  สรุปวาคุณดอรอแม  หะยีสาเมาะ  ไดรับเลือกเปน

คณะกรรมการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ ๕  เชิญทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด เสนอทานที่ ๖  เชิญคุณอุดมพันธุ  มากสุวรรณ คะ  

 

นายอุดมพันธุ  มากสุวรรณ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ  ทานนายก อบจ. และคณะผู 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ บรหิาร  ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ทุกทานกระผม 

นายอุดมพันธุ    มากสุวรรณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขต  ๒  อ.โคกโพธ์ิ   ขอเสนอนายราเชนทร    กาหลง    สมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓  อ.ยะรัง   เปนคณะกรรมการการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ ๖   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

 



-๔๐- 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีกไหม 

ประธานสภา อบจ.ปน. สําหรับคนที่ ๖  ไมมีนะคะ   สรุปวาคุณราเชนทร   กาหลง    ไดรับเลือกเปน

คณะกรรมการการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่  ๖   เชิญทานสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เสนอทานที่ ๗   เชิญคุณซูดิง   มาหามะ  คะ  

 

นายซูดิง  มาหามะ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   ทานนายก อบจ. และคณะผู 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.สายบุรี บริหาร    ตลอดจนหัวหนาสวนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาฯ   ที่รักทุกทาน

กระผมนายซูดิง    มาหามะ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขต ๒   อ.สายบุรี   ขอเสนอนายยาการิยา   แวลาเตะ    สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   เขต ๔  อ.เมือง      เปนคณะกรรมการการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ ๗   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดเสนอเปนทานอื่นอีกไหม 

ประธานสภา อบจ.ปน. สําหรับคนที่ ๗   ไมมีนะคะ  สรุปวาคุณยาการิยา   แวลาเตะ   ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคนที่  ๗  คะ    ตอไปดิฉัน

จะประกาศช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ที่ไดรับคัดเลือก

เปนคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ทั้ง  ๗  ทาน  คะ 

๑. นายมูฮํามัดอาลาวี   บือแน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต  อ.ทุงยางแดง 

๒. นายสานูซี   กูบู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เขต ๔  อ.ยะรัง 

๓. นายแวหามะ  แวกือจิก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๓  อ.เมือง 

๔. นายอาดัม   สนิทศาสตร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๒  อ.ยะรัง 

๕. นายดอรอแม   หะยีสาเมาะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต  อ.แมลาน 

๖. นายราเชนทร  กาหลง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๓  อ.ยะรัง 

๗. นายยาการิยา  แวลาเตะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๔  อ.เมือง 

 

 



-๔๑- 

 

เปนอันวาเสร็จเรียบรอยนะคะ  สําหรับการเลือกคณะกรรมการทั้ง  

๔  คณะในวันน้ี     สวนคณะกรรมการอื่นๆ  เราก็คงจะเลือกกันในการประชุม

ครั้งตอไป   ลําดับตอไปจะเขาสู  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เ ร่ืองการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเปน

คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอเชิญนายกฯ  แถลง  คะ 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี     ดวยระเบียบ 

นายก อบจ.ปน. กระทรวงมหาดไทย       วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘       ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ

แตงต้ังคณะกรรมการคณะตางๆ ซึ่งคณะกรรมการแตละคณะไดกําหนดใหสภา 

ทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินรวมเปนกรรมการ  ดังน้ี 

๑.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบฯ ขอ ๘(๓) กําหนดให 

สภาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินฯ  จํานวน ๓ คน  เพื่อแตงต้ัง

รวมเปนกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบฯ  ขอ ๑๐  ดังน้ี 

  ๑. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๒. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการ

แกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา 

  ๓. พิจารณารางแผนพฒันาและรางแผนการดําเนินงาน 

  ๔. ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน

ตามขอ ๑๙(๒) 

  ๕. พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

๖. แตงต้ังที่ปรึกษา   คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ระเบียบฯ ขอ ๒๘(๑) กําหนดใหสภาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกสมาชิก 

สภาทองถ่ิน   จํานวน  ๓  คน     เพื่อแตงต้ังรวมเปนกรรมการมีอํานาจหนาที่ 

ตามระเบียบฯ  ขอ ๒๙  ดังน้ี 

 

 

 

 



-๔๒- 

   

  ๑. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมิน 

ผลแผนพัฒนาตอผูบรหิารทองถ่ิน 

  ๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 

  ดังน้ัน  เพื่อใหการดําเนินการไดเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว จึง

ขอใหสภาฯ  แหงน้ี   พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   เพื่อแตงต้ังรวมเปนกรรมการทั้ง  ๒  คณะคือ 

  ๑. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  ๓  คน 

  ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัด   จํานวน  ๓  คน   ทําหนาที่ตามระเบียบฯ  ตอไป 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ  ที่ไดแถลง  ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา อบจ. 

ประธานสภา อบจ.ปน. ช้ีแจงระเบียบในการคัดเลือกอีกครัง้หน่ึงคะ 

 

นายจํารัส  สีทองช่ืน  การคัดเลือกสมาชิกสภา อบจ. เปนคณะกรรมการตามระเบียบ 

เลขานุการสภา อบจ.ปน. ดังกลาว  มีจํานวน  ๒  คณะ  คณะแรกคือคณะกรรมการพัฒนา อบจ.  คณะ

ที่สอง คือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. มีแนวทาง

การเลือก ดังน้ี 

  การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนคณะ 

กรรมการตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 

  การเสนอช่ือสมาชิกตอทีป่ระชุมตองมผีูรบัรองอยางนอย ๒ คน  และ 

ผูซึ่งเปนผูไดรบัการเสนอช่ือตองอยูในที่ประชุมและตองยินยอมในการเสนอช่ือ  

หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจํานวน  ใหถือวาบุคคลน้ันไดรับการคัดเลือก 

หากมีการเสนอช่ือเกินจํานวนที่กําหนด  ใหประธานในที่ประชุมแจงให

ผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียน 

ช่ือตัว  ช่ือสกุลผูที่ไดรับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนน  ที่ประธานที่ประชุม

มอบใหตามจํานวนที่กําหนด  ใหประธานสภาประชุมต้ังสมาชิกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดที่อยูในที่ประชุมและมิไดเปนผูรับการเสนอช่ือจํานวนไมเกิน ๓ คน   

 

 

 



-๔๓- 

 

เปนกรรมการนับคะแนน เมื่อตรวจนับคะแนนแลว  ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด

ตามลําดับเปนผูซึ่งไดรับการคัดเลือกจนครบที่กําหนด  ในกรณีที่ผูไดรับ

คะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน  ทําใหไมสามารถคัดเลือกได   ใหที่ประชุม

เลือกลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งลงคะแนนเทากัน  ถาลงคะแนนครั้งที่  ๒  

ปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก  ใหใชวิธีจับฉลาก ตามที่ประธานในที่ประชุม

กําหนด  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ  คะ   ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

ประธานสภา อบจ.ปน. สวนจังหวัด พอจะเขาใจถึงวิธีการเลือกนะคะ ตอไปเราจะเลือกคณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีมี  ๒  คณะ   เราจะเลือก

คณะกรรมการแรกกอน    คือคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานีมีทั้งหมด  ๓  ทาน     เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

เสนอช่ือคณะกรรมการทั้ง  ๓  ทานเลย  เชิญทานอับดุลการิม   ยูโซะ  คะ 

 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ  เรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ    คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพอ ผูทรงเกียรติทุกทาน   กระผมนายอับดุลการิม    ยูโซะ    สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   เขต อ.กะพอ  ขอเสนอรายช่ือดังน้ี 

  ๑. นายนิอันวาร   นิเดรหะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   เขต ๑  อ.ยะหริ่ง 

  ๒. นางสาวอุมาวดี   อักษรแกว   สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี   เขต ๓  อ.โคกโพธ์ิและ 

  ๓. นายสานูซี   กูบู    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขต  ๔  อ.ยะรัง  เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

ขอผูรบัรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ   มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนทานอื่นอีก 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไหมคะ   หากไมมีสรุปวา   ในที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   จํานวน  ๓  ทานไดแก 

๑. นายนิอันวาร    นิเดรหะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๑  อ.ยะหริ่ง 

 

 

 



-๔๔- 

   

  ๒. นางสาวอุมาวดี     อักษรแกว     สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต ๓  อ.โคกโพธ์ิ 

  ๓. นายสานูซี   กูบู    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขต  ๔  อ.ยะรัง 

  ตอไปจะเปนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    เชิญทานสมาชิกสภาฯ  

เสนอช่ือคะ   เชิญคุณอุมาวดี   อักษรแกว  คะ 

 

นางสาวอุมาวดี  อักษรแกว  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ ผูทรงเกียรติทุกทาน   ดิฉันนางสาวอุมาวดี   อักษรแกว   สมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓  อ.โคกโพธ์ิ  ขอเสนอคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จํานวน ๓ 

ทานดังตอไปน้ี 

  ๑. นายวีระ    เจะอุบง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   เขต ๑  อ.ยะรัง 

  ๒. นายอับดุลเลาะ   มาเส    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต  อ.ไมแกน 

  ๓. นายดอรอแม     หะยีสาเมาะ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต  อ.แมลาน   ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณคะ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ  มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดเสนอเปนทานอื่นอีกไหม  

ประธานสภา อบจ.ปน. ถาไมมีสรุปวา       ในที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จํานวน  ๓  ทาน 

ไดแก 

  ๑. นายวีระ  เจะอุบง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต ๑  อ.ยะรัง 

๒. นายอับดุลเลาะ   มาเส    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต  อ.ไมแกน 

  ๓. นายดอรอแม   หะยีสาเมาะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต  อ.แมลาน   ตอไปจะเขาสู 

 

 

 



-๔๕- 

 

  ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืนๆ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  ทานใดมีประเด็นที่จะเสนอแนะหรือวาจะพูดคุยในระเบียบ

วาระน้ีบางไหม  ขอเรียนเชิญคะ   เชิญทานอับดุลการิม   ยูโซะ  คะ 

 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ  เรียนทานประธานสภาอบจ. ที่เคารพ คณะผูบริหาร ทานหัวหนาสวน 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพอ ราชการ  สมาชิกสภา อบจ. ผูทรงเกียรติ  ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน

กระผมนายอับดุลการิม   ยูโซะ   ขอเสนอใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินทั้ง  ๔ 

คณะ   ที่ไดรับการคัดเลือกจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดดําเนินการ

กิจกรรมการประชุมของสภาทองถ่ินนอกสมัยประชุม  ขอผูรับรองดวย  

ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ  ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานอับดุลการิม   ยูโซะ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไดขอมติ ในสภา อบจ. เมื่อสักครูนะคะ   สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีประเด็นอื่นๆ 

อีกไหม  เชิญทานมูฮํามัดอาลาวี   บือแน   คะ 

 

นายมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายกฯ   คณะผูบริหาร 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ทุงยางแดง และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  กระผมนายมูฮํามัดอาลาวี   บือแน   สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง    ขณะน้ีใกลจะสิ้น

ป ๒๕๕๕  แลวและอยูในเดือนฮิจเราะหศักราช ๑๔๓๔  ผมอยากเสนอให

คณะผูบริหารทําไดอารีปใหม เปนไดอารี่ราคาแพงสักหนอย  จะไดใชนานๆ 

และในไดอารี่  อยากให มี รู ป  ช่ือและมี วันที่ ของปพุทธศักราชและ

ฮิจเราะหศักราชดวย   ใหเปนเลมใหญเนนตรงปกใหดีหนอย  ผมวาเดือนน้ี

เปนเดือนที่ดีและเปนนิมิตใหม  เมื่อทําไดอารี่แลว  ก็อยากใหทานนายกฯ ได

กรุณาแจกจายใหสมาชิกสภาฯ จะกี่ฉบับหรือกี่ชุดก็แลวแตความเหมาะสม  

เพื่อที่สมาชิกสภาฯ  จะไดเอาไปแจกจายหรือประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

กิจกรรม  การดําเนินงานตางๆ  ของ อบจ. ปตตานี   ผมคิดวาสิ่งเหลาเปนการ 

ประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่ของทานนายกฯ  และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ให

ประชาชนไดรับทราบและเขาใจตอการทํางานของ อบจ. ปตตานีเรามากย่ิงข้ึน  

ผมขอเสนอแคน้ี   ขอบคุณครับ  

 

 

 

 



-๔๖- 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานมูฮํามัดอาลาวี   บือแน     ที่ไดเสนอแนะเรื่องการจัดทํา 

ประธานสภา อบจ.ปน. ไดอารี่   สําหรับแจกใหพี่นองประชาชน   สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีประเด็น

เรื่องอื่นๆ อีกไหม   เชิญทานอับดุลการิม   ยูโซะ  คะ 

 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   คณะผูบริหาร   หัวหนาสวน 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพอ ราชการและสมาชิกสภา อบจ. ผูทรงเกียรติ  ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน 

กระผมนายอับดุลการิม   ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เขต  อ.กะพอ   ประเด็นที่ผมจะเสนอและช้ีแนะไปยังประธานสภาฯ

มีไมมากครับ   ใชเวลานิดเดียว  เน่ืองจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   ไดผานการแตงต้ังจากผูวาราชการจังหวัดปตตานี   ตอไปน้ีจะเปน

การทํางานตลอด  ๔  ป   ผมอยากจะใหสภาฯ มีการดําเนินการกิจกรรมตางๆ 

ใหมากกวาน้ี   เทาที่ผานมา  ๔  ป   ที่ผมเคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภา

องคการบริหารจังหวัด   ผมคิดวากิจกรรมตางๆ   ที่ทางสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเราทําหนาที่มันยังนอยไปครับ   ดังน้ัน  ผมอยากจะนําเสนอผาน

ไปยังประธานฯ   ใหมีการกําหนดกิจกรรมตางๆ  ลงไปในพื้นที่ควบคูกับฝาย

บริหาร  เพราะวาอยางนอย  ประชาชน  ชาวบาน   พี่นองทั้งหลายที่ไดเลือก

พวกเราเขามาก็มีความหวังใหพวกเราชวยกันทํางาน  ยกตัวอยางสภา อบจ. 

ของเราสามารถที่จะบูรณาการใชนโยบายที่ทานนายกฯ  ไดแถลงไวเมื่อสักครู  

ในขอ ๒  นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เรามาดู ขอ  ๒.๑๒  

ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจร   เพื่อใหบริการประชาชนและรับทราบปญหา

อุปสรรคและความตองการของประชาชนในพื้นที่   ที่ผานมาทางผูบริหารก็ได

มีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  เทาที่ผมเคยทํางานมา เวลามีจังหวัดเคลื่อนที่ทาง 

อบจ. คณะผูบริหารก็ดี  ไดจัดสิ่งของตางๆ ลงไปในพื้นที่  ที น้ีมันมีขอ

เสียเปรียบก็คือสมาชิกสภาฯ  ที่อยูในแตละเขตพื้นที่เวลาไปแจกของน่ี  ให

หนวยงานอื่นไปแจกแทน   ตอไปน้ีอยากจะใหสภา อบจ. ของเรามีบทบาท

มากข้ึน  ในการเขาไปมีสวนรวมเวลาที่จะออกจังหวัดเคลื่อนที่  ผมขอ

เสนอแนะเพียงเทาน้ี  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานอับดุลการิม   ยูโซะ   ที่ไดเสนอแนะใหนําทีมประธานฯ  

ประธานสภา อบจ.ปน. และทางสภาฯ  ของเราใหไดทํางานใหไดมากย่ิงข้ึน    ในเบื้องตนดิฉันก็คงจะ 

ตองขอประชุมปรึกษาหารือกับทานรองประธานสภาฯ กอน     แลวเราอาจจะ 

 

 



-๔๗- 

 

เรียกทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีทั้งหมด        เปนการ

สวนตัวพูดคุยประชุมกันนอกรอบในการที่จะนําพาคณะสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดของเราไปสูการทํางานรวมกันเปนทีม    สําหรับในเรื่องของ

การเขารวมกับจังหวัดเคลื่อนที่       ดิฉันจะพยายามประสานงานระหวางฝาย

บริหารและฝายนิ ติบัญญัติใหสามารถที่จะทํางานไปดวยกันไดนะคะ     

สมาชิกสภาฯ ทานใดมีประเด็นอื่นอีกไหม   เชิญทานแวหามะ   แวกือจิก   คะ 

 

นายแวหามะ  แวกือจิก  เรียนทานประธานสภาอบจ. ที่เคารพ ทานนายกฯ และคณะผูบริหาร 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง พรอมทั้งหัวหนาสวนราชการ  กระผมนายแวหามะ  แวกือจิก  สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.เมือง สําหรับประเด็นของผมก็คือ 

ผมเปนสมาชิกสภาฯ นองใหม   วันน้ีเปนวันแรกที่เราประชุมผมอยากจะพูดถึง

เรื่องการแตงกาย   เพราะในระเบียบวาดวยแตงกายสุภาพ   ความหมายการตี 

ความตรงน้ีเปนอยางไร  ผมอยากปรึกษาหารือในการประชุมสภา อบจ. แหงน้ี  

หรือถาจะเปนความเมตตาตองฝากทานประธานสภา อบจ.   ไปยังทานนายกฯ  

อาจจะกําหนดรูปแบบหรือยูนิฟอรมที่คลายๆ กัน ทั้งน้ีทั้งน้ัน เพื่อความสงา

งามของทานสมาชิกสภาฯ  และสภา อบจ.  แหงน้ี   ขอขอบคุณครับ 

  

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก  นะคะ  คําวาการแตงกายชุดสุภาพ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ในความหมายของดิฉันก็คือวา  จะเปนอะไรก็ไดที่ทานแตงตัวแลวก็ตองดู

สุภาพ     ก็ตองแลวแตวิจารณญาณของแตละทานวาจะแตงกายสุภาพแคไหน 

ทานนายกฯ  มีอะไรจะช้ีแนะไหมคะ  เชิญคะ 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี  เรียนทานประธานฯ  ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

 นายก อบจ.ปน. กอนอื่นผมตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ไดเปดประเด็นในวาระอื่นๆ และบาง

ประเด็นทานประธานสภาฯ ก็ไดใหผมคอมเมนเปนการไดรับอนุญาต อันที่จริง

แลวผมเองก็ไมอยากที่จะเขาไปกาวล้ําอํานาจหนาที่ของสภาฯ   ซึ่งในสวนของ

ผมน้ันก็คือวาตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายเมื่อสักครู ในเรื่องการทํางาน

ของสมาชิกสภาฯ      มีหลายประเด็นที่ไดต้ังขอสังเกตและประสบการณใน

การทํางานของสภา อบจ.   เทาที่ผานมาน้ันก็ยังไมมีประสิทธิภาพ  ตามที่ทาน

สมาชิกสภาฯ   ไดอภิปรายผมเขาใจอยางน้ัน    ในสวนของผูบริหารเองน้ันผม 

 

 

 



-๔๘- 

 

ก็ไดใหความสําคัญเสมอในนโยบายในการทํางานรวมกันระหวางฝายบริหาร

และฝายนิติบัญญัติ  โดยเฉพาะนโยบายที่ผมไดกําหนดไว  และกิจกรรม

แผนงานที่ไดลงไปทําในพื้นที่หรือวาทําที่จังหวัด  ผมจะใหเกียรติกับทาน

สมาชิกสภาฯ  เสมอครับ   เพราะผมก็ถือวาทานสมาชิกสภาฯ   ก็มาจากการ

เลือกต้ัง   ผูบริหารเองก็มาจากการเลือกต้ัง    อันที่จริงแลวบทบาทหนาที่ของ

สมาชิกสภาฯ        กับฝายบริหารมันจะมีความแตกตางกันและตองเกื้อกูลกัน  

เพราะฉะน้ัน      กิจกรรมที่ผานมาเราใหความสําคัญและผมยํ้าอยูเสมอใหฝาย

เจาหนาที่ผูปฏิบัติ   ผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติกับสมาชิกสภาฯ  เปนอยางมาก 

ถาเมื่อใดที่ทางผูบริหารเองมีโครงการ  นโยบาย ไมวาจะเปนกิจกรรมจากสวน 

กลางหรือวากิจกรรมที่ลงในพื้นที่อําเภอตางๆ   เราก็จะเชิญสมาชิกสภาฯ และ

มีหนังสือถึงสมาชิกสภาฯ  ตลอด    ยกตัวอยางเชน     จังหวัดเคลื่อนที่จะเปน

กิจกรรมที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    ไดนําสิ่งของไปมอบใหกับกลุม 

เปาหมายในพื้นที่      โดยที่เราใชกลไกของจังหวัดเขาไปรวมกิจกรรมดังกลาว  

นโยบายจังหวัดเคลื่อนที่       เปนนโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดปตตานี   

และก็ไดเชิญหนวยงานตางๆ       เขามารวมกิจกรรมทางเราเองเห็นวามันเปน 

กิจกรรมที่เปนประโยชนอยางย่ิง    เราก็ไดต้ังงบประมาณเพื่อที่จะมอบสิ่งของ

ใหกับเด็กนักเรียน หรือวาพี่นองประชาชน  ในรายละเอียดของการเขารวมน้ัน   

ถือวาเราเปนหนวยงานหน่ึงของจังหวัด   แตเราก็ไมลืมสมาชิกสภาฯ  ซึ่งอยูใน

พื้นที่เราไดทําหนังสือแจงไปยังสมาชิกสภาฯ   ใหมารวมกิจกรรมทุกครั้งที่เรา

ลงพื้นที่   บางพื้นที่ก็ไดรับความรวมมือจากสมาชิกสภาฯ   มารวมกิจกรรม  

มามอบสิ่งของใหพี่นองประชาชน  เด็กนักเรียน  ภาพถายของทานก็จะปรากฏ

ในวารสารตางๆ   บางพื้นที่ผมก็ไมทราบวาทานสมาชิกสภาฯ     ไดรับหนังสือ

หรือเปลา  ผมก็ไมทราบและก็ไมไดมารวมกิจกรรม  มันก็จะมีขอแตกตางกัน

ไป  สวนกิจกรรมของจังหวัดเองไมวาจะมีกิจกรรมอะไรก็ตาม  เราก็ไดทํา

หนังสือเชิญสมาชิกสภาฯ  รวมเปนเกียรติ  บางทานก็ไดใหความสําคัญก็

มารวมกิจกรรมและบางทานก็ไมสามารถมารวมกิจกรรม         จะดวยเหตุผล

ประการใดผมก็ไมทราบ     สิ่งเหลาน้ีผมไดใหความสําคัญเสมอ    ในสวนของ

เจาหนาที่ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของผม      ผมเนนเรื่องความใหเกียรติกับ

ทานสมาชิกสภาฯ   ใหความรวมมือกับทานเสมอ      หากทานใดมีขอราชการ  

มีปญหาอะไร   เราจะตองดูแลทานสมาชิกสภาฯ  เปนอยางดี       และผมขอ

ยืนยันวาใน  ๔  ปขางหนาน้ี     ภายใตการดูแลของผมจะพยายามปรับปรุงใน 

 

 



 



-๔๙- 

 

สวนที่เห็นวาการทํางานของเรายังไมตรงกัน        ผมก็พยายามที่จะทําใหฝาย

บริหารหรือฝายขาราชการเขาไปทํางานรวมกับทานสมาชิกสภาฯ ดวย และให

ความสําคัญเพิ่มเติมมากย่ิงข้ึน   แตในสวนที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายอีก

ทานก็คือทานมูฮํามัดอาลาวี    บือแน   ในเรื่องของการนําเสนอใหทาง อบจ. 

จัดทําไดอารี่   ซึ่งตรงน้ีผมเองก็จะรับไปดูในเรื่องของระเบียบวาสามารถที่จะ

ทําไดไหม    ถาทําไดผมก็เห็นดวยตามขอเสนอของทาน   ในสวนของทาน  

แวหามะ   แวกือจิก   ที่ไดอภิปรายโดยผานทานประธานสภาฯ  มายังนายกฯ   

ในเรื่องของการแตงกายของทานสมาชิกสภาฯ  วาคํานิยามของคําวาสุภาพน้ัน

เปนอยางไร   ตรงน้ีก็อยูที่ทานสมาชิกสภาฯ เองนะครับ   ซึ่งเราก็ไดมีการ

ประชุมพูดคุยนอกรอบกันแลว  ก็คือเปนการพูดกันในฐานะเพื่อน  แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  ดีนะครับที่วันน้ีไมมีหัวหนาสวนราชการ  ไมมีขอสอบถาม

จากสมาชิกสภาฯ   ไปยังหนวยราชการตางๆ    แตถามีหนวยงานราชการก็อยู

ที่ทานนะครับ  เพราะทานทั้งหลายก็พูดอยูเสมอวาทานผูมีเกียรติ  สภาผูทรง

เกียรติตางๆ  เพราะฉะน้ันการปฏิบัติการวางตัวอะไรตางๆ  ในสภาฯ ก็ถือวา

ตองระมัดระวัง  เพื่อที่จะใหสภาฯ มีเกียรติจริงๆ และเปนที่นาเกรงขาม    

เกรงขามในที่น้ี   ไมไดหมายความวาดุดันหรือไปจับผิดอะไรตางๆ แตการ

วางตัวของเราเทาน้ันเปนตัวแทนของพี่นองประชาชน   ไมวาจะเปนฝาย

บริหารหรือจังหวัดที่จะตองมาตอบขอสอบถามของสภาฯ เองจะตองใหเกียรติ 

สภาฯ  เพราะฉะน้ัน การแตงกายหรือการปฏิบัติตนก็ถือวาเปนมิติหน่ึงที่เราจะ 

ตองใหความสําคัญ   มันอยูที่ทานทั้งหลายที่จะตองไปน่ังคุยกัน     การที่จะให

ประธานสภาฯ ฟนธงวา   จะตองแตงตัวอยางน้ัน   อยางโนน  ไมไดหรอกครับ 

เราก็ตองมั่นใจในตัวเองวาเราน้ันแตงกายสุภาพแลว       คําวาสุภาพของเราก็

มาตรฐานของแตละคน   มุมมองของแตละคนยอมแตกตางกัน   หรือทานตอง

ไปน่ังคุยกันในการแตงกายชุดสุภาพเพื่อเปนการใหเกียรติสภาฯ   อยางเชน 

ประชุมสภาฯ  วิสามัญเหมือนในวันน้ี   ก็แตงตัวอยางไรใหสภาฯ    ดูขลังและ

เหมือนกันหมด ทานจะแตงชุดซาฟารีก็ซาฟารีหมด สูทก็สูทหมด แลวแตทาน

นะครับ แตสมัยสามัญน้ันจําเปนที่เราจะตองแตงชุดปฏิบัติราชการ แตถาถามวา 

ผิดไหมไมแตงชุดปฏิบัติราชการ  ก็คืออยูที่ทานสมาชิกสภาฯ ครับ  ถาสภาฯ 

ของเราเปนสภาฯ ที่ทุกคนยอมรับ หัวหนาสวนทุกคนยอมรับ   ซึ่งผมเองก็มี 

 

 

 



-๕๐- 

 

ประสบการณในเรื่องน้ีมาตลอดและทานสมาชิกสภาฯ เอง    ก็มีประสบการณ  

ถาสมมุติเมื่อไหรที่เราเชิญหนวยงานอื่นมาตอบกระทู  หรือมาตอบขอสอบถาม 

ของทาน  เราจะทําอยางไรใหเห็นวาหัวหนาหนวยงานจัดเตรียมเอกสาร  เขามี

ความจริงใจทีจ่ะตอบและมีความกระตือรือรนที่จะตอบคําถามขอสอบถามของ

ทานสมาชิกสภาฯ แคไหน  ตรงน้ีก็อยูที่ทานทัง้หลาย ในสวนของผมก็คอมเมน

เพียงเทาน้ี  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกฯ เปนอยางสูง  ที่ไดช้ีแจงในหลายๆ  ประเด็นของ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ขอสงสัยของทานสมาชิกสภาฯ คะ  มีทานใดมีขอสงสัยหรือจะอภิปรายเพิ่ม

ไหมเชิญคุณสุพิศ   ขาวทอง  คะ 

 

นางสุพิศ  ขาวทอง  เรียนทานประธานสภา อบจ.  ที่เคารพ   ทานนายก อบจ.  และคณะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ ผูบริหาร        ดิฉันนางสุพิศ    ขาวทอง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  เขต ๑  อ.โคกโพธ์ิ   เมื่อสักครูทานนายกฯ   ไดแนะนําช่ือ

และตําแหนงของฝายบริหารไปแลว    แตทางฝายหัวหนาสวนราชการองคการ 

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   ทานนายกฯ  ยังไมไดแนะนําใหสมาชิกสภาฯ 

นองใหมรูจักเลย   และอีกอยางหน่ึงคิดวาทุกทานอยากจะฟงเสียงหวานๆ  

หลอๆ  ของทานรองนายก อบจ. ทั้ง ๒  ทานดวย  ขอบคุณคะ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอเรียนเชิญทานนายกฯ  แนะนําฝายบริหารของทานคะ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี  เรียนทานประธานสภา อบจ. และทานสมาชิกสภา อบจ. ผูทรงเกียรติ  

นายก อบจ.ปน.   ดวยประเพณีปฏิบัติ   ก็ขออนุญาตแนะนําตัวและดวยความปรารถนาของทาน 

สมาชิกสภาฯ    และอยากจะไดยินไดฟงถึงนโยบายหรือวิสัยทัศนของผูบริหาร

อีก  ๒  ทาน  หรือวาฝายเลขานายกฯ  ที่ปรึกษานายกฯ   ผมจะใหแนะนําตัว

สั้นๆ    และในสวนของขาราชการผมจะแนะนําตัวโดยที่ไมตองแสดงวิสัยทัศน   

ในสวนของเลขานุการสภาฯ  ทานประธานสภาฯ  เปนผูแนะนําก็แลวครับ 

และอีกตําแหนงหน่ึงก็เปนรองปลัดฯ  ทานแรกก็คือคุณเกื้อกูล   พิธีรัตนานนท   

เปนรองปลัด อบจ.  และทานรองปลัด อบจ.  อีกทานก็คือคุณจํารัส  สีทองช่ืน   

ทานตอไปรักษาการ   ผอ.กองแผนและงบประมาณ   คือคุณอาซีซะห   วองไว   

 

 



-๕๑- 

 

ถัดไปคือ  ผอ.กองชาง  คือคุณอรุณ   อนันตสิทธ์ิ   ตอไป รกท.  หัวหนาสํานัก

ปลัด อบจ.  คือคุณสุทัศน   สังขรัตน   ทานตอไปเปน  ผอ.กองการศึกษาฯ  

คือคุณเจะอุสมาน  เจะตาเห  ตอไป รกท.ผอ.กองคลัง  คือคุณเพ็ญศรี   รวมจินดา   

ตอไปคุณสันติรัญ   ดาโอะ  รกท. ผอ.กองกิจการสภาฯ  และสุดทายครับ  

ทานเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ อบจ.   นางสาวจันทรา   ไวทยรุงโรจน  

ปลัด อบจ. ครับ   ตอไปผมจะใหทานรองนายก อบจ.   ทั้ง ๒ ทาน    ไดแสดง

วิสัยทัศนสั้นๆ  เชิญครับ  

 

นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ  เรียนประธานสภาฯ   ทานนายกฯ    ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ 

รองนายก อบจ.ปน.(๑) และหัวหนาสวนทุกทาน   กระผมนายอรุณ    เบ็ญจลักษณ     ผมขอขอบคุณ

ทุกทาน  และขอขอบคุณทานนายกฯ   ที่ไดใหความไววางใจแตงต้ังใหผมเปน

รองนายกฯ     และไดทํางานรวมกับทานและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  อีกครั้งหน่ึง  

ผมเองอยากจะทํางานรวมกับพวกทานต้ังแตตนแลว  อยางนอยวันน้ี  พวกเรา

ก็ไดอยูในองคกรน้ีอยากที่จะทําอะไรดีๆ   ใหกับจังหวัด     ใหกับพี่นองจังหวัด

ปตตานี   สําหรับกระผมเองยินดีใหความรวมมือกับทุกทาน   หากทานสมาชิก

สภาฯ  มีปญหาอยากปรึกษาหารือเชิญไดครับ ยินดีใหความรวมมือ หากติดตอ

ทานนายกฯ ไมได   ผมอาจจะทําหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่แทนทานนายกฯ  ได  

ทานสมาชิกสภาฯ  จะฝากอะไรถึงทานนายกฯ  ดวยความยินดีครับและผมเอง

ก็อาจฝากถึงเจาหนาที่และขาราชการของ  อบจ.   ผมเองก็ตองฝากเน้ือฝาก

ตัวดวย  ทุกทานในที่น้ีมีอะไรที่ดีๆ  ใหมๆ   ก็แนะนําผมบาง  เพราะผมเองก็

ไดเวนวรรคมาหน่ึงสมัย อาจจะมีสิ่งใหมๆ ที่ดีเขามา   ผมยินดีนอมรับเพื่อที่จะ

ไดทํางานรวมกับพวกเราทุกคน      ในฐานะที่เขามารับตําแหนงใหมตรงน้ีและ

ขอขอบคุณอีกครั้งหน่ึงครับ   มีอะไรก็คอยเจอกันใหม      โอกาสน้ีขอเชิญคุณ

เบญจวรรณ   ซูสารอ  รองนายก อบจ.  ไดแสดงวิสัยทัศนตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นางเบญจวรรณ  ซูสารอ  เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ   และผูมีเกียรติทุกทาน  ก็เปน 

รองนายก อบจ.ปน.(๒) ที่ทราบกันแลวะคะวา  ทุกคนก็รูจักเบญจวรรณ   ซูสารอ  ต้ังแตตนๆ  สําหรับ 

วันน้ี  ในฐานะที่ไดรวมคณะกับทานนายกฯ ในคณะทีมผูบริหารก็อยากจะฝาก 

ถึงสมาชิกสภาฯ  และหัวหนาสวนราชการ  ตรงน้ีทุกทานคะวา   ทางผูบริหาร

ยินดีรวมคิด    รวมทํา   รวมกันพัฒนาและรวมกันปฏิบัติ   และสุดทายดิฉัน  

เบญจวรรณ   ซูสารอ   อยากขอจากทุกทานในที่น้ี  อยางเดียวคือขอใหปฏิบัติ

กันดวยความซื่อสัตยและจริงใจตอกันกับทางผูบริหารดวยคะ   ขอบคุณคะ 

 



-๕๒- 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ  วันน้ีครบถวนคะ   ไดรูจักทั้งในสวนของหัวหนา 

ประธานสภา อบจ.ปน. สวนราชการ  ทานรองนายกฯ  ทานเลขานายกฯ  ทานที่ปรึกษานายกฯ  

สําหรับวันน้ี  เราก็ไดใชเวลาลวงเลยกันมาพอสมควรแลว  ดิฉันในนาม

ประธานสภา อบจ. ปตตานี   ขอขอบคุณทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ  ทาน

เลขานายกฯ  ทานที่ปรึกษานายกฯ  ทานปลัดฯ  ทานหัวหนาสวนราชการ  

สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการเขารวม

ประชุมสภาฯ ในครั้ง   สําหรับวันน้ี   ดิฉันขอปดการประชุมฯ  เพียงแคน้ี 

ขอบคุณคะ 

 

 

      ปดประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

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

          (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 

 

 

   (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 


