
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  คร้ังท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖    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.เมอืงปตตานี 

   ๕. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.เมืองปตตานี 

   ๖. นายแวหามะ แวกือจิก  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.เมอืงปตตานี 

   ๗. นายยาการิยา แวลาเตะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.เมอืงปตตานี 

   ๘. นางซารีนา  ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๕ อ.เมอืงปตตานี 

   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. นายอาดัม  สนิทศาสตร สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง  

 ๑๔. นายราเชนทร กาหลง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 

 ๑๕. นายสานูซี  กูบ ู  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 

 ๑๖. นายนิอันวาร นิเดรหะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 

 ๑๗. นายซุกรัน  นาแว  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะหริ่ง  

 ๑๘. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะหริ่ง 

 ๑๙. นายหมัดรุสดี สารอเอง สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.สายบุร ี

 ๒๐. นายอัศมี  หยีดาโอะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 

 ๒๑. นายมะรูดิน  ดาโตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก 

 ๒๒. นายอิสกันดา บากา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 

 ๒๓. นายอนันต  ดือเระ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.มายอ 

 ๒๔. ร.ต.ต.ยาสะ กาเรง็  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
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 ๒๕. นายวันนิวัต ซูสารอ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 

 ๒๖. นายอับดุลการมิ ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.กะพอ 

 ๒๗. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง 

 ๒๘. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.แมลาน 
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ผูเขารวมประชุม 

   ๑. นายเศรษฐ  อัลยุฟร ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

   ๒. นายอรุณ  เบ็ญจลกัษณ รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๑) 

   ๓. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๒) 

   ๔. นายประยูรเดช คณานุรักษ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

   ๕. นายคอเลฟ  เจะนา  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

   ๖. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

   ๗. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

   ๘. นายจํารัส  สีทองช่ืน รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

  ๙. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผูอํานวยการกองชาง 

๑๐. นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะบงิติง ี

๑๑. นายอุทร  เจริญทรัพย แทนผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม 

๑๒. นางเพ็ญศร ี  รวมจินดา นักบรหิารงานคลัง ๗  รกท.ผูอํานวยการกองคลงั 

๑๓. นายสุทัศน  สังขรัตน  นักบรหิารงานทั่วไป ๗  รกท.หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 

๑๔. นางอาซีซะห วองไว  นักบรหิารงานนโยบายและแผน ๗  รกท.ผูอํานวยการกองแผนฯ 

๑๕. นางสุดา  ทับทิมทอง นักวิชาการเงินและบญัชี ๖ว รกท.หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๖. นายสันติรัญ  ดาโอะ  นักบรหิารงานทั่วไป ๖  รกท.ผูอํานวยการกองกจิการสภา อบจ. 

๑๗. นางไลลา  แยนา  นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๑๘. นางสุวณี  หะยีสาแม นักบรหิารงานคลัง ๖ 

๑๙. นางวีระวรรณ คงแกว  นักบรหิารงานคลัง ๗ 

๒๐. นางรัชนี  พวงนาค  นักบรหิารงานคลัง ๗ 

๒๑. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ นักบรหิารงานทั่วไป ๗   

๒๒. นายประธาน สุคนธปฏิภาค นักบรหิารการศึกษา ๖ 

๒๓. นางสาวปรีดา จันทรคงหอม นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๒๔. นางอาซียะห อุมา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว 

๒๕. นางยุพิน  กากะ  เจาพนักงานธุรการ ๕ 

๒๖. นายอิบนูฮายา แดมะ  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู 

๒๗. นายรุสดี  มามะ  ผูใหญบาน หมู ๕  ตําบลลุโบะยิไร  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 
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ผูไมมาประชุม 

   ๑. นายยูนัยดล ตวนปูเตะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.สายบุร ี

   ๒. นายซูดิง  มาหามะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี(ลาปวย) 
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นายจํารัส  สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพและสมาชิก

เลขานุการสภา อบจ.ปน.  สภาองค การบริหารสวนจังหวัดผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานนายกฯ  ทานที่ปรึกษาฯ  

    หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน  บัดน้ี  มีสมาชิกองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดปตตานี  เขาประชุมจํานวน  ๒๕  คน   ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ถือวาครบองคประชุม  ขอเรียนเชิญ 

    ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    ข้ึนทําหนาที่การประชุมใน 

    วันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญน่ังคะ 

ประธานสภา อบจ.ปน. 

 

นายจํารัส   สีทองช่ืน   ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เรื่อง  เรียกประชุมสภา

เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕๖ 

  ดวยเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   นายก 

  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  สมัยวิสามญั 

     อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติองคการบรหิาร 

    สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเรียกประชุม 

    สภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑  ประจําป  ๒๕๕๖   

    มีกําหนด  ๗ วัน ต้ังแตวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

     ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๑    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

    นางสาวรอฮานี    มาหะมะ     ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนทานสมาชิกสภา อบจ.  ทานนายก  ทานรองนายก  เลขานุการนายก    

ประธานสภา อบจ.ปน.  ที่ปรกึษา  หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุม  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน

    รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมาทําหนาที่อีกครัง้หน่ึง  โดยที่นายกองคการ 

    บรหิารสวนจังหวัดปตตานี   ไดเสนอมาเกี่ยวกบัการขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติ 

    องคการ บรหิารสวนจังหวัดปตตานี   เรื่อง   การเกบ็ภาษีบํารงุองคการบรหิารสวน

    จังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอความเห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสงขลา 

 

 



  



-๖- 

 

    ใชอาคารบรหิารเขตอุตสาหกรรมปตตานีเปนที่ทําการของสาํนักงาน ป.ป.ช.ประจํา

    จังหวัดปตตานี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 

    ๒๕๕๖  จํานวน   ๑  รายการ   ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน  ๒  รายการ  และรายงานการ

    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  ประจําป 

    ๒๕๕๕ จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติ    เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

    ปตตานี พิจารณา   เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   สภา

    องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานีจงึไดเปดสมัยประชุมวิสามัญ  มีกําหนด  ๗  วัน   

    ต้ังแตวันที่  ๒๗   มิถุนายน ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  และขอ 

    ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ทุกทานที่ไดเขามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  และดิฉัน

    ขอเปดประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป   

     ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ระเบียบวาระน้ี 

    ทานนายกฯ  มีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ  เรียนเชิญทานนายกฯ  คะ 
 
นายเศรษฐ   อัลยุฟร ี   เรียนประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด  ทานสมาชิกสภาองคการ

นายก อบจ.ปน.   บรหิารสวนจังหวัด  ผูทรงเกียรติทุกทาน   ตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

    ผมตองขออนุญาตทานประธานสภา อบจ. ในการที่จะแจงใหทีป่ระชุมไดทราบวาองคการ 

    บรหิารสวนจงัหวัดจะดําเนินการจัดกจิกรรม  ๒  กิจกรรมดวยกนั  คือเดือน มิถุนายน -

    กรกฎาคม ๒๕๕๖  ซึ่งกจิกรรมแรกเปนกิจกรรมประจําปที่ อบจ.ปตตานี  ไดจัดมา

    ทุกป น่ันคือมหกรรมตาดีกา ๕ จงัหวัดชายแดนใต ซึ่งปน้ีทาง  อบจ.  ไดเปนเจาภาพ

    ในการตอนรบัคณะของอสุตาส  อุสตาซะห   และนักเรียนตาดีกา ๕  จังหวัดภาคใต

    ซึ่งกจิกรรมดังกลาวจะกําหนดจัดข้ึน  ในระหวางวันที่  ๒๙ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖   

    ณ    สนามกีฬากลางองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี    ผมอยากจะเชิญชวนทาน 

    สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทานเขารวมกิจกรรม  หากทานใดที่ติดภารกิจก็ไมเปนไร

    สําหรับทานที่ไมมีภารกิจใดๆ  ขอความรวมมือมารวมเปนเกยีรติในพิธีเปด  วันที่ 

     ๒๙   มิถุนายน  ๒๕๕๖   ซึ่งในวันดังกลาวน้ัน ทานลขาธิการศูนยอํานวยการบริหาร 

    จังหวัดชายแดนภาคใต   จะเดินทางมาเปนประธานในพิธีเปดงานมหกรรมตาดีกาฯ  

    ในครั้งน้ีอันน้ีกเ็ปนกจิกรรมแรกและสวนกิจกรรมที่  ๒   เปนกิจกรรมทีส่ําคัญเปน

    กิจกรรมใหญ  คือการจัดงานวันพบปะมสุลีมะห  ครั้งที่  ๘  ประจําป  ๒๕๕๖   ซึ่ง 

 

 



  



-๗- 

 

    กําหนดจัดข้ึนในระหวางวันที่  ๖  -  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖    ณ   สนามกีฬากลาง

    องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  เปนการพบปะมสุลมีะห   ซึ่งปน้ีเปนปที่  ๘ 

    แลวที่องคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีไดกําหนดจัดข้ึน   ปน้ีเราไดรวมกับ  ๑๑ 

    องคกรดวยกัน  มทีั้งศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  จังหวัดปตตานี 

    คณะกรรมการอสิลามประจําจงัหวัดปตตานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(มอ. 

    ปตตานี)  มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา  สถาบันปอเนาะ  สมาคม  โรงเรียนเอกชน  

    จังหวัดปตตานี  ชมรมอหิมามคอเต็บบหิลานปตตานี  ชมรมตาดีกาจังหวัดปตตานี

    และชมรมมสุลิมจังหวัดปตตานี    ซึ่งในปน้ีถือวาเปนปทีเ่ราจัดครั้งย่ิงใหญกวาทุกป

    ที่ผานมา จากการที่ ๑๑ องคกรเขามารวมในกจิกรรมวันพบปะมสุลีมะห  เราก็ยัง

    ไดรับสนับสนุนจากศูนยอํานวยการ บรหิารจังหวัดชายแดนภาคใตมาสวนหน่ึง  

    กิจกรรม ดังกลาว  จะมผีูหลักผูใหญหลายทานดวยกันทีจ่ะมารวมในงานน้ี   โดย

    เฉพาะประธานในพิธีเปด   ซึ่งตอนแรกเราไดเชิญ  พณ  ทานนายกรัฐมนตรี  จะมา 

    เปนประธานในพิธีเปด แตบังเอญิทานติดภารกจิ คือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

    ทานจะตองเดินทางไปประเทศตุรกี  ซึ่งจากการประสานเบือ้งตนคงจะเปนทานรอง

    นายกรัฐมนตรี ชัดเจนก็คงจะเปนวันศุกรคือวันพรุงน้ี  หลังจากที่มกีารโปรดเกลาฯ 

    แตงต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม   วาจะเปนทานรองนายกรัฐมนตรีทานใด  และจะมี

    รัฐมนตรทีี่ติดตามมาคือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรศัีนสนีย   นาคพงศ

    น่ีคือในสวนผูหลกัผูใหญของบานเมืองนะครบั  และทานผูมเีกยีรติทีม่าจากตางประเทศ 

    ที่จะมาปาฐกถาพเิศษในวันน้ันดวยก็คือ   พณ  ทานรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาของ

    ประเทศอินโดนีเซียครบั  ตรงน้ียืนยันชัดเจนจะเดินทางมาในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

    ซึ่งคณะของทางศูนยอํานวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต   จะไปรวมตอนรับ 

    ที่สนามบินและเขาพักทีห่าดใหญ   ในวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เชาก็เดินทาง 

    เขาในพื้นที่จงัหวัดปตตานี   มีวิทยากรอีกหลายทานที่มาจากสวนกลางตางประเทศ

    และจากทองถ่ิน   มีกิจกรรมภาคกลางคืน   ซึ่งจะมีการแสดงละครเวทีของ 

    ไวทช่ันแนล   การแสดงอานาซีดดวย   น่ีเปนกิจกรรมเปนงานที่สําคัญอยางย่ิงเปน

    งานจังหวัด   และเปนงานของพวกเราทุกคน   มิใชงานขององคการบรหิารสวน 

    จังหวัดปตตานีอยางเดียวทีเ่ปนแมงาน   ยังมีอีกหลายหนวยงานซึ่งปน้ีถือวาเปนปที่

    สําคัญอยางย่ิงที่ภาคีเครือขายทั้งหมดเขามามีสวนรวม   เพราะครั้งแรกถึงครั้งที่  ๗  

 

 

 



  



-๘- 

 

    น้ันเราไดจัดรวม ๔ องคกรดวยกัน  แตในปน้ี ทุกองคกรสมัครใจจากการที่เราได

    ประชุมหารือและเตรียมการ  ประธานองคกรไดเขารวมประชุมใหความรวมมือและ

    พรอมที่จะเชิญชวนสุภาพสตรี  ไมวาจะฐานะภรรยา  บุตรหลานหรือญาติพี่นอง  

    มารวมกิจกรรมเพราะฉะน้ันไมแปลกวากิจกรรมน้ี  ผมไดไปออกรายการโทรทัศน

    และวิทยุ และก็มีคําถามหลายๆ คําถาม  บางก็ถามวาจํานวนผูเขารวมงานวัน 

    พบปะมุสลีมะห ๕๐,๐๐๐ คนในครั้งน้ี จะบรรลุเปาหรือ จํานวนคนมากมายเชนน้ี

    ไมเคยมีปรากฏมากอนในจังหวัดปตตานี  ถามวาเราสามารถที่จะเชิญคนมารวม 

    ๕๐,๐๐๐ คนไดอยางไร  ผมก็ไดตอบสื่อตางๆ วาจากการที่เราไดจัดงานมาเปนครั้ง

    ที่ ๗ และครั้งที่ ๘ น้ัน  เรามีเครือขายของชมรมสตรีที่มารวมกิจกรรมตลอดทุกป  

    โดยประมาณ  ๒๐,๐๐๐  คน  โดยปน้ีจากประมาณการทั้งหมดคือ  ๒๕,๐๐๐ - 

    ๓๐,๐๐๐ คน  ไมแปลกที่เรามีเครือขายภาคีมารวมงานในครั้งน้ีดวย   ไมวาจะเปน

    สมาคม  โรงเรียนเอกชน  สถาบันปอเนาะ  ชมรมตาดีกาตางๆ ก็พรอมที่จะเขามา

    รวม  ตัวเลขประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน  ก็คงไมไกลเกินคาดและก็ยังมีอีกหน่ึงกิจกรรม

    ที่จะมาผนวกกับกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะหก็คือ กิจกรรมเอ็กโปฮาลาล  ซึ่งในวัน

    น้ันจะมี ๒ สวนดวยกัน  ในสวนที่เปนภาควิชาการก็คืองานวันพบปะมุสลีมะห และ

    อีกสวนหน่ึงเปนการนําเสนอสินคา เปนสินคาของชมรมสตรีมุสลิม ที่ทางองคการ

    บริหารสวนจังหวัดปตตานี  ใหการสนับสนุนและสินคาของหางรานเอกชนที่รับรอง

    ฮาลาล มารวมกิจกรรมในวันดังกลาวดวย และก็ยังมีสินคาโอทอปที่จะนําสินคาจาก 

    ๓ จังหวัดภาคใตมารวมในการแสดง  เพราะฉะน้ันทั้ง ๒ ภาคสวนมีความสําคัญ 

    มีความกลมกลืนกัน   ซึ่งทางเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน 

    ภาคใตอยากใหมีกิจกรรมเหลาน้ีดวย   เพราะวายุทธศาสตรของจังหวัดปตตานีก็คือ

    อุตสาหกรรมนิคมฮาลาล  เพราะฉะน้ัน  กิจกรรมเอ็กโปฮาลาลก็เปนกิจกรรมที่เปน

    การประชาสัมพันธสินคาฮาลาลที่มีอยูในขณะน้ี   ไมวาจะเปนสินคาแปรรูปตางๆ 

    ซึ่งทางจังหวัดเองก็ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการชุดน้ีข้ึนมาคือ  คณะกรรมการที่

    จะตองรับผิดชอบเรื่องน้ีโดยตรงก็มี   ผูวาราชการจังหวัดปตตานี  นายกองคการ

    บริหารสวนจังหวัดปตตานี   อุตสาหกรรมจังหวัด   พาณิชยจังหวัด  และสภา 

    อุตสาหกรรมจังหวัด   ตรงน้ีก็เปน หนวยงานที่รับผิดชอบในการนําสินคาทั้งหมด

    มารวมแสดงในกิจกรรมเอ็กโปฮาลาลดวย ทั้ง ๒ กิจกรรม  เปนกิจกรรมที่องคการ 

 

 

 



  



-๙- 

 

    บริหารสวนจังหวัดปตตานีแบงเปนงานก็หนีไมพนที่พวกเราจะตองชวยกัน   มารวม

    เปนเกียรติตอนรับผูหลักผูใหญในงานครั้งน้ีดวย   เพราะเปนหนาตาของจังหวัด

    ปตตานี  ซึ่งสังคมกําลังมองดูวาศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

    ไดจัดกิจกรรมที่มีผูมารวมงานถึง ๕๐,๐๐๐ คนเปนไปไดหรือไม  ตรงน้ีผมอยากจะ

    เชิญชวนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูทรงเกียรติ  ทานใดที่ไมติด

    ภารกิจในวันที่  ๖ - ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๖  น้ีก็อยากใหทุกทานมารวมเปนเกียรติ

    ถาเปนไปไดผมอยากใหทาน  เชิญชวนภรรยาของทานมารวมดวย   เพราะวาใน

    กิจกรรมรายละเอียดในเน้ือหาทั้งหมดน้ัน  จะเกี่ยวของและเปนประโยชนอยางย่ิง

    ตอผูที่ทําหนาที่เปนผูบริหารจัดการครอบครัวของเรา และอีกกิจกรรมหน่ึงหลังจาก 

    วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ น้ีก็จะเขาสูเดือนรอมฎอน  ก็จะมีกิจกรรมที่องคการ

    บริหารสวนจังหวัดปตตานี  จัดเลี้ยงอาหารทุกปกอนถือศิลอด  ซึ่งในปน้ีเรากําลัง

    เตรียมการที่จะจัดเลี้ยงตอนรับรอมฎอน     ก็คงจะตองเปนตนสัปดาหของเดือน

    รอมฎอน  ตรงน้ีก็แจงใหที่ประชุมไดรับทราบ   ในสวนของรายละเอียดน้ันจะแจง

    ใหที่ประชุมทราบภายหลัง  ขอบคุณครับ  

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณคะ ทานนายกฯ  ก็ไดแจงประชาสัมพันธเรื่องงานและกจิกรรมของ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  อบจ.  ที่จะจัดข้ึนในชวงระยะเวลาสั้นๆ  แลวนะคะ  ๒  กิจกรรมดวยกัน  ก็คืองาน

    มหกรรมตาดีกา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะกําหนดจัดข้ึนในระหวางวันที่ ๒๙- 

    ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖   และงานวันพบปะมุสลีมะห   ครั้งที ่ ๘   ประจําป  ๒๕๕๖ 

    ในวันที่  ๖ - ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖    ณ    สนามกีฬากลางองคการบริหารสวน

    จังหวัดปตตานีนะคะ  ตอไป 

     ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดปตตานี  ดังน้ี 

  - สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑   ครั้งที่ ๑   ประจําป ๒๕๕๕   เมื่อวันที่  ๒๖  

   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   มีสมาชิกฯ  ทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุม

  ดังกลาว  ขอเชิญคะ  ไมมีนะคะ  ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑   ครั้งที่ ๑   

  ประจําป  ๒๕๕๕   เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    

    

 

 



     



-๑๐- 

 

   ตอไปรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๕   

 มีสมาชิกฯ ทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมดังกลาว  ขอเชิญคะ ไมมี

  นะคะ  ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

  จังหวัดปตตานี   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒   ครั้งที่  ๑  ประจําป ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  

  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕    

  ตอไปรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    

 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕   

  มีสมาชิกฯ  ทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมดังกลาว   ขอเชิญคะ  ไมมี

  นะคะ  ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

  จังหวัดปตตานี   สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจําป  ๒๕๕๕   เมื่อวันที่  

  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕   

     ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทูถาม  ไมมีนะคะ 

     ระเบียบวาระท่ี ๔  เรือ่งที่คณะกรรมการสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณา 

    แลวเสร็จ  ไมมีนะคะ 

     ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอใหม 

     ๕.๑  ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

    ปตตานี  เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖   ขอเชิญ

    นายกฯ  แถลงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ทานสมาชิกสภา 

นายก อบจ.ปน. องคการบริหารสวนจังหวัดที่เคารพทุกทาน  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีได

ตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   เรื่อง  การจัดเก็บภาษีบํารุงองคการ 

 บริหารสวนจังหวัดจากสถานคาปลีกนํ้ามันและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๒  ขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด  เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๒  และขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุง 

 องคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานีไดมอบอํานาจใหกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีแทน     เน่ืองจากกรม 

  

 



 

  



-๑๑- 

 

 สรรพสามิตไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงานกรมสรรพสามิต โดย 

 สงคืนงานจัดเก็บภาษีนํ้ามันและยาสูบใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการจัดเก็บ

ภาษีเอง  จึงเปนการสมควรยกเลิกขอบัญญัติการเรียกเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด    จากสถาน

คาปลีกนํ้ามันและยาสูบ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง 

การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวน

จังหวัด (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๗  และออกขอบัญญัติฉบับใหมข้ึนใชแทน เพื่อให

การจัดเก็บภาษีจากการคาในเขตจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถนํา

ภาษีที่จัดเก็บไปใชในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่  และใหบริการสาธารณะ

แกประชาชนในเขตจังหวัดไดมากย่ิงข้ึน  โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

  หลักการ  ใหมีการยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องการ

เก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๒,(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ และ

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗ 

     เหตุผล  เน่ืองจากกรมสรรพสามิตไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

หนวยงานกรมสรรพสามิต โดยสงคืนงานจัดเก็บภาษีนํ้ามันและยาสูบใหองคการบรหิาร

สวนจังหวัดดําเนินการจัดเก็บภาษีเอง  จึงเปนการสมควรยกเลิกขอบัญญัติการเรียก

เก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองคการ

บริหารสวนจังหวัด    จากสถานคาปลีกนํ้ามันและยาสูบ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  และขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง  การเก็บ

ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๗  และออกขอบัญญัติ 

 ฉบับใหมข้ึนใชแทน เพื่อใหการจัดเก็บภาษีจากการคาในเขตจังหวัดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  สามารถนําภาษีที่จัดเก็บไปใชในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่  

และใหบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตจังหวัดไดมากย่ิงข้ึน  

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร 

สวนจังหวัด ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอความเห็นชอบ

จากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ 

 

 

 



    



-๑๒- 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวน 

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖  ตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกฯ คะ ตอไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงเรื่องระเบียบ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ข้ันตอนการพิจารณาขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องการเก็บภาษีบํารุง 

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอเรียนเชิญคะ 

 

นายจํารัส  สีทองช่ืน   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

เลขานุการสภา อบจ.ปน. พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  

ขอ ๔๕ รางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปน ๓ วาระ  แต

ที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวก็ได 

  ในการพิจารณา ๓ วาระรวด  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกทองถ่ินจํานวน 

 ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผู เสนอก็ได เมื่อที่

ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวแลว  การพิจารณาวาระที่ 

 ๒  น้ันใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่

ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไมได และใน 

 การพิจารณาวาระที่ ๒ ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ 

ช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณน้ัน 

ขอ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่ ๑  ใหที่ประชุมสภา

ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติน้ันหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติ

กอนที่สมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องน้ันพอสมควร 

ขอ ๔๙  ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตอง

สงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติน้ัน 

ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาทองถ่ินจะตอง

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

 

 

 



 

   



-๑๓- 

  

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหน่ึง  ผูบริหาร

ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติใหเสนอ

คําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ   โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ

จะตองมีสมาชิกทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบน้ี 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่  ๒  กรณีการพิจารณา ๓  วาระรวด

เดียวผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได 

ขอ ๕๒  การพจิารณารางขอบญัญัติในวาระที่ ๓  ไมมีการอภิปราย เวนแต

ที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอนัสมควร 

ในการประชุมตอวาระที่ ๒  ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปน

ขอบัญญัติหรอืไม  

สรุปการพิจารณาขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เรื่อง  การ

เก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี 

๑. รางขอบัญญัติที่ประชุมสภาตองพิจารณาเปน ๓ วาระ  แตที่ประชุม

สภาจะอนุมัติใหพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวก็ได  ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย 

๒. ในการพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ผูบริหาร สมาชิกสภาจํานวนไมนอย

กวาหน่ึงในสามของผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอญัตติไวเมื่อที่ประชุมสภาอนุมัติ

ใหพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว การพิจารณาวาระที่ ๒ ใหที่ประชุมสภาเปน

กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการ 

๓. การพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจจะเสนอดวยวาจาได 

๔. การพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติในวาระ ๑ ใหที่ประชุมสภาปรึกษาใน

หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติสภา

หรือไม 

๕. วาระที่ ๓   ใหที่ประชุมสภาลงมติวาจะตองตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

โดยไมมีการอภิปรายเวนแตที่ประชุมจะไดลงมติใหมีการอภิปราย    ถามีเหตุอัน

สมควร 

 

 



   

   



-๑๔- 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯคะ ทานสมาชิกสภาฯ พอจะเขาใจแลวนะคะ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  การพิจารณาเห็นชอบขอบัญญัติองคการบรหิารสวนจงัหวัด ตามระเบียบฯ กจ็ะมี ๓  

วาระ คือวาระที่ ๑ เรื่องการรับหลักการ  วาระที่ ๒  คือวาระแปรญัตติและวาระที่ 

๓  คือการลงมติเห็นชอบตราขอบัญญัติ   ตอไปจะเขาสูวาระที่ ๑ นะคะ  วาระรับ

หลักการเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  มีสมาชิกฯ ทาน

ใดจะอภิปรายไหมคะ  ขอเรียนเชิญคะ  มีไหมคะ  ถาไมมีดิฉันจะขอมติคะ 

  - มีสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรุณายกมือข้ึนคะ  เอามอืลงคะ  ๒๕ เสียง  ขอบคุณคะ  

 - มีสมาชิกฯ  ทานใดไมเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.

๒๕๕๖  กรุณายกมือข้ึนคะ  ไมมีนะคะ  คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  ๒๕  เสียงตอ ๐ 

คะแนน  ขอบคุณคะ   ตอไปเปนวาระที่ ๒  วาระแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญทาน

นายกฯ คะ 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

นายก อบจ.ปน.    ผูทรงเกียรติทุกทาน  จากการที่ทางสภาฯ  ไดมีมติเห็นชอบรับหลักการฯ  ผมอยาก 

นําเสนอการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เรื่อง  การ

เก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖  เปน ๓ วาระ   ขอใหสภาฯ 

พิจารณาครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณคะ ตามที่ทานนายกฯ   ขอใหสภาฯ พิจารณา ๓ วาระรวด   ดิฉัน 

ประธานสภา อบจ.ปน.  จะขอความเห็นชอบในทีป่ระชุมนะคะ  

-  มีสมาชิกฯ  ทานใดเห็นชอบใหพิจารณาระเบียบรางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี    เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๕๖  เปน ๓ วาระรวด  กรุณายกมือข้ึนคะ  ขอบคุณคะ 

-  มีสมาชิกฯ  ทานใดไมเห็นชอบใหพิจารณาระเบียบรางขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖  เปน ๓ วาระรวด  กรุณายกมือข้ึนคะ  ไมมีนะคะ  เปนอันวา 

 



 

   



-๑๕- 

 

 ที่ประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ ๓  วาระรวดนะคะ  และโดยที่ถือวาที่ประชุมสภา

เปนคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ  และมีประธานสภา เปนประธานแปรญัตติ  

มีสมาชิกฯ  ทานใดจะแปรญัตติไหมคะ  เรียนเชิญคะ  ไมมีนะคะ  

ตอไปวาระที่ ๓ ลงมติเห็นชอบตราขอบัญญัติฯ  ซึ่งวาระน้ีจะเปนการลงมติ

เห็นชอบ  ดิฉันจะขอมติในที่ประชุมคะ  

-  มีสมาชิกฯ  ทานใดเห็นชอบตราขอบัญญัติรางขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  เรื่องการเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖ 

กรุณายกมือข้ึนคะ  เอามือลงคะ  ขอบคุณคะ 

-  มีสมาชิกฯ   ทานใดไมเห็นชอบตรารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี   เรื่องการเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖   

กรุณายกมือข้ึนคะ  ไมมีนะคะ   เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบตราขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๕๖   จํานวน  ๒๕  เสียง  เปนเอกฉันทนะคะ  ตอไป 

     ๕.๒  ญัตติ  ขอความเห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 

    สงขลาใชอาคารบริหารเขตอุตสาหกรรมปตตานีเปนท่ีทําการของสํานักงาน  

    ป.ป.ช.ประจําจังหวัดปตตานี   ขอเชิญนายกฯ  แถลงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 

นายก อบจ.ปน.   องคการบริหารสวนจังหวัดผูทรงเกียรติทุกทาน   หัวหนาสวนราชการ   ตลอดจนผู 

    เขารวมประชุมทกุทาน      

     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

    การทจุริต (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๙/๒  มาตรา ๑๐๓/๑๐  และมาตรา 

    ๑๐๓/๒๑  ไดกําหนดใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตประจําจงัหวัด 

    และใหมสีํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจํา 

    จังหวัด    โดยเรียกยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด”  เปนสวนราชการ

    ในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช.   เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการใหแกกรรมการ 

    ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสํานักงาน ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด 

    สงขลา   จึงขอความอนุเคราะหมายังองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี   เพื่อขอใช 

 

 



 

  



-๑๖- 

 

    อาคารบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปตตานี เปนที่ทําการของสํานักงาน 

    ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานี ไดพิจารณาแลวเห็นควรอนุญาตใหสํานักงาน ป.ป.ช. 

    ประจําจังหวัดสงขลา  ใชอาคารบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปตตานี  

    ช้ัน ๑ หองดานซาย และช้ัน ๒ ทั้งช้ัน  เปนที่ทําการของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา

    จังหวัดปตตานี และในระหวางการใชอาคารฯ หากองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

    มีความจําเปนจะตองใชสถานที่เพื่อประโยชนของทางราชการองคการบริหารสวน 

    จังหวัดปตตานีสามารถขอยกเลิกการใหใชอาคารได    โดยบอกกลาวเปนหนังสือให

    สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานีทราบลวงหนา  ไมนอยกวา ๖๐ วัน  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

    สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๕๕ 

    กําหนดไววา“การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท

    ที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตองไดรับความ 

    เห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินน้ัน”   

     ในการน้ี จึงขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

    ไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานีใชอาคาร

    บริหารโครงการเขตอุตสาหกรรม ตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ทานนายกฯ ก็ไดขอความเห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด

ประธานสภา อบจ.ปน.  สงขลาใชอาคารบริหารเขตอุตสาหกรรมปตตานี   เปนที่ทําการของสํานักงาน  

    ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานี   มีสมาชิกฯ  ทานใดจะอภิปรายเชิญคะ  มีไหมคะ  

    ถาไมมี  ดิฉันจะขอมติในที่ประชุมคะ  

     - มีสมาชิกฯ  ทานใดเห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานี  

    ใชอาคารบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมปตตานี   เปนที่ทําการของสํานักงาน 

    ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานี  กรุณายกมือข้ึน  เอามือลงคะ 

     - มีสมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานี  

    ใชอาคารบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมปตตานี   เปนที่ทําการของสํานักงาน 

    ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานี   กรุณายกมือข้ึน   ไมมีนะคะ   เปนอันวาที่ประชุม 

    เห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานี  ใชอาคารบริหารโครงการเขต 

 

 

 



 

  



-๑๗- 

      

    อุตสาหกรรมปตตานี  เปนที่ทําการของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดปตตานี  

    จํานวน   ๒๖  เสียงนะคะ  ตอไป 

       ๕.๓  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

    พ.ศ. ๒๕๕๖   เรียนเชิญทานนายกฯ  แถลงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายก อบจ.ปน.   ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อเปนกรอบในการบริหารงานของ

    องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ไปแลวน้ัน 

   บัดน้ี   องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    มีความจําเปนจะตองโอนเงิน

    งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในหมวดคาครุภัณฑ  

    ที่ดินและสิ่งกอสราง  ของกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จํานวน  ๑  

    รายการ   รายการกอสรางถนนหินคลุกสาย  หมูที่ ๑  ตําบลไมแกน – หมูที่ ๕  

    บานทาชาง  ตําบลไทรทอง  อําเภอไมแกน  จังหวัดปตตานี   เน่ืองจาก  กองชางได

    เขาไปตรวจสอบพื้นที่โครงการที่จะดําเนินการกอสรางกอนดําเนินการจางเหมา  

    ปรากฏวามีหนวยงานอื่นซึ่งใชงบประมาณดานความมั่นคง  เขาไปดําเนินการ 

    กอสรางถนนสายดังกลาวเปนถนนลาดยางเรียบรอยแลว  จึงไมมีความจําเปนตอง

    ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในการดําเนินการกอสรางตาม

    โครงการดังกลาวอีกตอไป  ประกอบกับงบประมาณในรายจายงบกลาง  ประเภท  

    เงินสํารองจาย  มีงบประมาณคงเหลือจํานวนจํากัด  หากเกิดกรณีฉุกเฉินเรงดวน  

    อาจมีงบประมาณไมเพียงพอ  เพื่อเปนการสํารองเงินงบประมาณในกรณีฉุกเฉิน

    และจําเปนเรงดวน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๕๖   ดังน้ี 

   โอนลด   จํานวน  ๑  รายการ 

   -  กองชาง  หนา  ๑๐๑  ลําดับที่  ๒.๑.๒๔  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและ

    สิ่งกอสราง  คาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภท  คากอสรางและปรับปรุงถนน  ต้ังไว  

    ๓,๕๒๓,๐๐๐ บาท   เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกสาย   หมูที่ ๑    ตําบลไมแกน -  

 

 

 

      



-๑๘- 

 

  หมูที่ ๕  บานทาชาง  ตําบลไทรทอง  อําเภอไมแกน  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง   

  ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๕๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  พรอมวางทอ Ø ๐.๖๐ เมตร   

    จํานวน  ๑  จุดๆ ละ  ๘  ทอน  รวม  ๘  ทอน (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   โอนลด  

    ๓,๕๒๓,๐๐๐  บาท   

   โอนเพ่ิม  จํานวน  ๒ รายการ 

  ๑. กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หนา ๕๙  ลําดับที่ ๑.๓.๑๐ 

ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ

 จายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่และผูนําทองถ่ินใน

 พื้นที่จังหวัดปตตานี  โดยเบิกจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร

 และเครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

 โอนเพิ่ม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. งบกลาง  หนา  ๑๔๒   ลําดับที่  ๑   รายจายงบกลาง   ประเภท  เงิน    

 สํารองจาย    ต้ังไว  ๔,๖๕๐,๐๐๐  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน

และจําเปนเรงด วน  โดยเบิกจ ายตามระเบียบของทางราชการโอนเพิ่ ม 

๒,๕๒๓,๐๐๐  บาท   

     การโอนเงินงบประมาณรายจายครั้งน้ี  เปนอํานาจอนุมัติของสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ จึงเสนอญัตติน้ีมาเพื่อใหสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ทานนายกฯ  ก็ไดแถลงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแลว  สมาชิกฯ  ทานใดจะอภิปรายเชิญคะ  มีไหมคะ  

    ถาไมมี  ดิฉันจะขอมติในที่ประชุมคะ  

-  มีสมาชิกฯ  ทานใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 

    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  กรุณายกมือข้ึน  เอามือลงคะ 

     - มีสมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  กรุณายกมอืข้ึน  ไมมีนะคะ เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบ 

    อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน ๒๕ 

    เสียงนะคะ  ตอไป 

 



 

  



-๑๙- 

 

     ๕.๔  ญัตติ  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   จํานวน  ๒  รายการ    ขอเรียนเชิญทานนายกฯ   

    แถลงคะ 

     

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายก อบจ.ปน.   ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อเปนกรอบในการบริหารงานของ

    องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ไปแลวน้ัน 

   บัดน้ี   องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    มีความจําเปนจะตองแกไข

    เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ใน

    หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ของสวนราชการตางๆ  ในสังกัดองคการ

    บริหารสวนจังหวัดปตตานี   ตามรายละเอียดดังน้ี 

   ๑.  กระทรวงมหาดไทย   ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะ

    ดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตองผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะ

    กรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  และในการจัดหา

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

    พ.ศ. ๒๕๕๖    ไดนําเสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรฯ   ของสวน

    ราชการตางๆ เพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

    ซึ่งคณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาและแจงวา  กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  

    ไดประกาศกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

    ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๖  และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๕๖   

    ซึ่งครุภัณฑคอมพิวเตอรตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 

    พ.ศ. ๒๕๕๖   มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จัดซื้อที่ไมตรงกับหลักเกณฑดังกลาว  จึงขอ

    อนุมัติแกไขและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ

     พ.ศ. ๒๕๕๖  ของสวนราชการตาง ๆ  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและ สิ่ งกอสร าง  

    ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร   เพื่อจัดหาเครื่องครุภัณฑคอมพิวเตอร  สําหรับ

    สํานักงานพรอมอุปกรณ   

 

 

 

 



  



-๒๐- 

 

    จากเดิม  คุณลักษณะพื้นฐาน  ประกอบดวย 

    -  มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 
   ๒.๔ GHz  หรือดีกวา  จํานวน ๑ หนวย 
    -  มีสวนควบคุมการแสดงผลที่มีหนวย  ความจําไมนอยกวา  ๑๒๘  MB 
    -  มีหนวยความจําหลัก(RAM)  ชนิด DDR๓   หรือดีกวา   มีขนาดไมนอย
   กวา ๔ GB 
    -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด  SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
   ไมนอยกวา  ๕๐๐GB  หรือมี Solid State Disk  ขนาดความจุไมนอยกวา ๓๐ GB 
   จํานวน  ๑  หนวย 
    -  มี DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  ๑  หนวย 
    -  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขายแบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐Mbps  จํานวนไม
   นอยกวา  ๑  ชอง 

   -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี Contrast Ratio  ไมนอยกวา ๖๐๐:๑ และมี

   ขนาดไมนอยกวา  ๑๘  น้ิว   จํานวน  ๑  หนวย 

   -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  พรอมแผน 

  CD-ROM  ชุดติดต้ัง  Microsoft  Windows ๗ Home BASIC ๓๒ bit   

   แกไขเปน 

     -  มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 
    ๒.๙ GHz  หรือดีกวา   จํานวน   ๑ หนวย 
     -  มีหนวยความจําหลัก(RAM)  ชนิด  DDR๓  หรือดีกวา   มีขนาดไมนอย
    กวา  ๔  GB 
     -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด  SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
    ไมนอยกวา  ๕๐๐GB  หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๖๐ GB 
    จํานวน  ๑  หนวย 
     -  มี DVD-RW  หรือดีกวา   จํานวน  ๑  หนวย 
     -  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขายแบบ  Gigabit Ethernet   หรือดีกวา    
    จํานวนไมนอยกวา  ๑  ชอง 

    -  มีจอภาพแบบ LCD  มี Contrast  Ratio  ไมนอยกวา ๖๐๐:๑ และมี

   ขนาดไมนอยกวา  ๑๘  น้ิว   จํานวน  ๑  หนวย 

     -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  พรอมแผน 
    CD-ROM  ชุดติดต้ัง  Microsoft  Windows ๗ Home BASIC ๓๒ bit   
 
 



        

  



-๒๑- 
         

    รายละเอียดปรากฎตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบญัตติ 

   เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (บัญชีหมายเลข ๑) 

   ๒.  กองชางแจงวา  จากการไปดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ

    กอสรางรายการกอสรางถนนหินคลุกสายบานตะเนาะนาตู  หมูที่ ๔  ตําบลคลอง

    มานิง - หมูที่ ๑  ตําบลบาราเฮาะ  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  กอนดําเนินการ

    จางเหมากอสราง  พบวาสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสรางถนนเปลี่ยนแปลง  ทํา

    ใหรายละเอียดขนาดของถนนที่จะดําเนินการกอสรางไมเปนไปตามขอเท็จจริง  จึง

    ขออนุมัติแกไขและเปลี่ยนแปลง คําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจําป 

    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ของกองชาง  หนา ๑๐๐  ลําดับที่  ๒.๑.๑๖  หมวดคา

    ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  คาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภท  คากอสรางและ

    ปรับปรุงถนน   ต้ังไว  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

   จากเดิม 

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกสายบานตะเนาะนาตู   หมูที่  ๔   

    ตําบลคลองมานิง - หมูที่ ๑  ตําบลบาราเฮาะ  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ขนาด

    กวาง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบจ. กําหนด)   

   แกไขเปน 

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกสายบานตะเนาะนาตู   หมูที่ ๔ 

    ตําบลคลองมานิง  - หมูที่  ๑   ตําบลบาราเฮาะ  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  

    ขนาดกวาง  ๖.๐๐  เมตร   ยาว  ๑,๑๙๐  เมตร   หนา ๐.๑๕  เมตร(ตามแบบ 

    อบจ. กําหนด)   

  รายละเอียดปรากฎตามบญัชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบญัตติ เสนอตอสภา

    องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี (บญัชีหมายเลข ๒) 

     การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายครั้งน้ี   เปนอํานาจ

    อนุมัติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

    วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙ จึงเสนอ

    ญัตติน้ีมาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป  ขอบคุณครับ 

  

 

 

 

 



  

  



-๒๒- 

   

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ทานนายกฯ  ก็ไดแถลงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

ประธานสภา อบจ.ปน.  รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒ รายการ  มีสมาชิกฯ  ทานใด 

    จะอภิปรายไหมคะ  เรียนเชิญคะ  ไมมีนะคะ  ถาไมมีดิฉันจะขอมติที่ประชุมคะ 

     - มีสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

    รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน ๒ รายการ  กรุณายกมือข้ึน  

    เอามือลงคะ 

     -  มีสมาชิกฯ  ทานใดไมเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 

    งบประมาณรายจาย   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   จํานวน  ๒  รายการ   

    กรุณายกมือข้ึน  ไมมีนะคะ เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

    ช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน ๒ รายการ   

    จํานวน  ๒๖  เสียงนะคะ  ตอไป 

       ๕.๕  เร่ือง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดปตตานี  ประจําป  ๒๕๕๕   ขอเชิญนายกฯ  แถลงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภา อบจ. ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายก อบจ.ปน.   ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน   

     ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

    ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘   กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ัง

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึนคณะหน่ึง และ

    ขอ  ๒๙  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน    มี

    อํานาจหนาที่ดังน้ี 

     ๑. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

    แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน     

    คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   และประกาศผลการติดตามและประเมินผล 

    แผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง   

 

 

 

 



  



-๒๓- 

      

     สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

    ไดรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

    องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ประจําป  ๒๕๕๕  และไดประกาศให 

    ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

     ในการน้ี  เพื่อใหการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ

    จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  จึงขอเสนอรายงาน

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ประจาํป  

    ๒๕๕๕  ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีทราบ  รายละเอียดปรากฏตาม

    เอกสารที่แจกไปแลวขอบคุณครับ  

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  สําหรับ  ขอ ๕.๕   เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประธานสภา อบจ.ปน.  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ประจําป ๒๕๕๕ เปนการแจงใหที่ประชุมทราบ

    เทาน้ันนะคะ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย  เสนอแนะหรือต้ังขอสังเกตหรือไม 

    เรียนเชิญคะ  ไมมีนะคะ  เปนอันวาที่ประชุมรับทราบ เรื่อง รายงานการติดตาม

    และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ประจําป ๒๕๕๕ 

    โดยไมมีการลงมตินะคะ  ตอไป 

     ขอ ๕.๖ เร่ือง การกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป 

    ๒๕๕๖ และวันเร่ิมสมัยประชุมสภา สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๕๗  ดิฉันขอปรึกษา 

    ในที่ประชุมแหงน้ีวาจะใหเสนอเปนวันไหน  เรียนเชิญทานสมาชิกฯ  เสนอคะ  เชิญ

    ทานสานูซี  กูบู  คะ 

 

นายสานูซี  กูบู      เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ  ทานนายก

ส.อบจ.ปน.เขต ๔ อ.ยะรัง  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   คณะผูบริหาร   ทานหัวหนาสวนราชการและ

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีทุกทาน  กระผมนายสานูซี  กูบู   

     

 

 



  



-๒๔- 

 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๔  อําเภอยะรัง  ผมขอเสนอ

    การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  ๒  ประจําป ๒๕๕๖  และวันเริ่ม

    สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําป  ๒๕๕๗   ดังน้ี 

     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๒  ป ๒๕๕๖  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๗  

    สิงหาคม  ๒๕๕๖ -  สิ้นสุดสมัยประชุม   วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 

     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๑   ป ๒๕๕๗  เริ่มสมัยประชุมวันที่  ๕ 

    กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ -  สิ้นสุดสมัยประชุม   วันที่  ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๗ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอผูรบัรองดวยคะ  เอามือลงคะ  มีสมาชิกฯ  ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ไหมคะ  เปนวันอื่น เดือนอื่นไหมคะ  ไมมีนะคะ  หากไมมี  ถือวาที่ประชุมเห็นชอบ

    ตามที่ทานสานูซี   กูบู  เสนอมานะคะ  คือ 

            วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๒  ป ๒๕๕๖  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๗  

    สิงหาคม  ๒๕๕๖ -  สิ้นสุดสมัยประชุม   วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 

     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๑   ป ๒๕๕๗  เริ่มสมัยประชุมวันที่  ๕ 

    กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ - สิ้นสุดสมัยประชุม วันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๗  นะคะ  ตอไป 

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ  ดิฉันมีเรื่องแจงประชาสัมพันธ  เรื่องรูปถาย 

    เปนรูปหมูของสมาชิกฯ ทุกทาน  ในวันที่เรามีการเปดประชุมวันแรกและไดรวม

    ถายรูปดวยกัน เปนรูปถายที่พวกเราใสชุดกากี  ซึ่งเลขานุการสภาฯ จะนําไปติดไว

    หนาหองประชุมสภาฯ  หากมีสมาชิกฯ ทานใด  สนใจสั่งซื้อก็สามารถติดตอไดที่

    กองกิจการสภาฯ  ในราคารูปละ ๑,๐๕๐ บาท พรอมกรอบ  คะมีสมาชิกฯ ทานใด

    จะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ มีไหมคะ ไมมีนะคะ  ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกฯ 

    ผูทรงเกียรติทุกทานและผูเขารวมประชุมที่เคารพ  ที่ไดใหความรวมมือเขาประชุม

    โดยความพรอมเพรียงกัน  ทําใหการประชุมในวันน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ในฐานะ

    ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ขอปดการประชุมสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจําป ๒๕๕๖  

    เพียงแคน้ี   ขอปดประชุมฯ  ณ  บัดน้ี   ขอบคุณคะ  
 
 

      ปดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 

 

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

         (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 



 

 

 

 

 


