
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒   คร้ังท่ี  ๒   ประจําป  ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

……………………………………………. 
 

                

   ผูมาประชุม          

   ๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี   

   ๒. นายอับดุลเลาะ มาเส   รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๑)   

   ๓. นายมูหมัดอารอฟะห   แวบือซา  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (๒)                

   ๔. นายไฟซอล  อีสเฮาะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.เมอืง   

   ๕. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ. เมือง   

   ๖. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.เมอืง       

   ๗. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.เมอืง          

   ๘. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๕ อ.เมอืง                   

  ๙. นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ     

๑๐. 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. นายสานูซ ี  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. นายยูนัยดล  ตวนปูเตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.สายบุร ี    

๒๐. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี       

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  



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

๒๖. นายวันนิวัต  ซูสารอ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     

๒๗. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.กะพอ      

๒๘. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.แมลาน 

 

      

-๒- 

 

 ผูเขารวมประชุม          

 ๑. นายเศรษฐ  อัลยุฟร ี   นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  

 ๒. นายอรุณ  เบ็ญจลกัษณ  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๑) 

 ๓. นางเบญจวรรณ ซูสารอ   รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๒) 

 ๔. นายคอเลฟ  เจะนา   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ๕. นายประยูรเดช คณานุรักษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ๖. นายอุดม  ธรรมเจริญ  ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ๗. นายอะหามะ   หะยีดือราแม  ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ๘. นางสาวจันทรา ไวทยรุงโรจน  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  

 ๙. นางเกื้อกลู  พิธีรัตนานนท  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   

         ๑๐. นายจํารสั  สีทองช่ืน  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   

         ๑๑. นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะบงิติง ี   

         ๑๒. นายสาเหาะ  มูเลง็   ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม 

         ๑๓. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ  ผูอํานวยการกองชาง     

         ๑๔. นางเพญ็ศร ี  รวมจินดา  ผูอํานวยการกองคลงั                      

         ๑๕. นายสุทัศน  สังขรัตน   ผูอํานวยการกองกจิการสภา อบจ.       

         ๑๖. นางอาซีซะห  วองไว   รกท. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

         ๑๗. นางสุดา  ทับทิมทอง  รกท. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน      

         ๑๘. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ  รกท. หัวหนาสํานักปลัด อบจ.           

         ๑๙. นางสาวอัยรินทร  สุวรรณรัตน  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖ว  

         ๒๐. นางสุวณี  หะยีสาแม  นักบรหิารงานคลัง ๖ 

         ๒๑. นางไลลา  แยนา   นักบรหิารงานทั่วไป ๖     

         ๒๒. นางรัชนี  พวงนาค   นักบรหิารงานคลัง ๗     

         ๒๓. นางวีระวรรณ คงแกว   นักบรหิารงานคลัง ๗    

         ๒๔. นางสาววันทิวา        นิพนธวิทย  นักบรหิารงานนโยบาย ๖ 



         ๒๕. นางยุพิน  กากะ   เจาพนักงานธุรการ ๕  

         ๒๖. นางสาวปรีดา  จันทรคงหอม  นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

         ๒๗. นางอาซียะห  อุมา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว 

         ๒๘. นางสาวปารีดะห มาปะ   นักบรหิารงานนโยบาย ๖ 

         ๒๙. นางกามีลา  เจะแว   นิติกร ๕              

         ๓๐. นายอิบนูฮายา แดมะ   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู  

 

 

 

 

 

-๓- 
 

 

        

 ผูไมมาประชุม         

 ๑. นายหมัดรสุดี  สารอเอง สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี (ลาปวย)   

 ๒. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง (ลาปวย) 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔- 

 

นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 

เลขานุการสภา อบจ.ปน.   องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติ  ฝายบริหาร  หัวหนาสวนราชการและ

 ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  บัดน้ี   มีสมาชิกสภาเขาประชุม   จํานวน  ๒๖  คน 

 ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ถือวา

 ครบองคประชุม   ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

  ข้ึนทําหนาที่ในการประชุมในวันน้ี  ขอเรียนเชิญครบั   

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒  ประจําป  ๒๕๕๖ 

   ตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑   

   ครั้งที่ ๑  ประจําป  ๒๕๕๖   เมื่อวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๖   ไดกําหนดสมัยประชุม

   สภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒   ประจําป  ๒๕๕๖  

   ต้ังแตวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖   น้ัน 

   อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา ๒๒ วรรค ๔ แหงพระราชบัญญัติองคการ

   บรหิารสวนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๒   จึงขยาย



   สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๕๖  

   ออกไปอีกมีกําหนด  ๑๕  วัน  ต้ังแตวันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

    นางสาวรอฮานี   มาหะมะ    ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนทานสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  ทานนายกฯ  

ประธานสภา อบจ.ปน.  ทานรองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  ที่ปรึกษานายกฯ  หัวหนาสวนราชการและผูเขา 

    รวมประชุมผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมาทําหนาที ่

    อีกครัง้หน่ึง  สําหรบัการประชุมสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานีในครัง้น้ี   เปนการ 

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒   ครั้งที่  ๒ 

    ประจําป ๒๕๕๖  เพื่อพจิารณาญตัติขอความเห็นชอบรางขอบญัญติังบประมาณรายจายเพิม่เติม 

    ฉบับที่  ๑   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    ซึ่งไดกําหนดไวในระเบียบวาระการ

    ประชุมแลว  และขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดเขามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน    

    และดิฉันขอเปดประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 

     ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมีนะคะ 

 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

 จังหวัดปตตานี   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒   ครั้งที่ ๑   ประจําป ๒๕๕๖   ในวันที่  ๑๔ 

 สิงหาคม ๒๕๕๖   มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภา

 องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําป ๒๕๕๖ 

 ไหมคะ ไมมีนะคะ  เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ   ทานใดแกไขถอยคําในรายงานการประชุม

 สภาฯ   ถือวาที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๖  ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นะคะ 

-๕- 

 

       ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทูถาม  ไมมีนะคะ 

     ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 

    ไมมีนะคะ 

     ระเบียบวาระท่ี ๕  เรือ่งทีเ่สนอใหม   

     ๕.๑ ญัตติ ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเชิญทานนายกฯ แถลงคะ 

 
 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ     สมาชิก 



นายก อบจ.ปน.   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทุกทาน   ตามที่สภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดปตตานี  ไดพิจารณาอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ไปแลว  น้ัน 

   บัดน้ี  ปรากฏวา  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   มีความจําเปนตองต้ัง

    งบประมาณรายจายเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากข้ึนประกอบกับ

    องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการ

    รายรับ  เปนเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ทําใหมีความจําเปนตองต้ังงบประมาณ 

  รายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑   เปนเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   

     หลักการ 

    งบประมาณรายจายท้ังสิ้น  ยอดรวม   ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

    ดานบริการชุมชนและสังคม 

-  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

     เหตุผล 

    มีความจําเปนตองต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มข้ึน   เน่ืองจากมีรายรับบางประเภทเพิ่ม 

มากข้ึน  ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้น

ของประมาณการรายรับ  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  เพื่อให

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ  ที่ไดแถลงในญัตติ   ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  มีสมาชิก

    สภาฯ ทานใดจะอธิปรายไหมคะ  ขอเรียนเชิญคะ   ทานอับดุลเลาะ   มาเส   เชิญคะ 

 

นายอับดุลเลาะ  มาเส   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ไมแกน  องคการบริหารสวนจังหวัด   คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนผูเขารวม

    ประชุมทุกทาน  กระผมนายอับดุลเลาะ   มาเส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

    จังหวัดปตตานี เขต อ.ไมแกน  กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดเล็งเห็นถึง

    ความสําคัญและความปลอดภัยดานสาธารณสุขของพี่นองประชาชนในจังหวัดปตตานี 

 

-๖- 

 

 ในการปองกันภัย จากการระบาดของไขเลือดออกที่กําลังแพรระบาดอยูในขณะน้ี

 ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําป

 งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   จะเห็นไดวามีการซื้อเครื่องพนยาหมอกควัน   ซึ่งเครื่อง



 เหลาน้ีจะสามารถปองกันภัยจากยุงตางๆ ได  โดยเฉพาะยุงลาย เพราะยุงลายน้ีแพร

 ระบาดในจังหวัดปตตานีเรามาหลายครั้งแลว ทําใหพี่นองประชาชนในจังหวัดเปนไข

 เลือดออกและเสียชีวิตมาก็มากแลว   ซึ่งยุงลายน้ีเปนตัวปญหา  การเพาะตัวของ

 ยุงลายจะเพาะตัวจากนํ้าน่ิงนะครับ  เชน บริเวณนํ้าขังตามบานหรือโอง  ถาหากปดฝา

 ไมมิดไมสนิทยุงลายก็สามารถเขาไปไขและฟกเปนตัวได และไปกัดคนทําใหติดเช้ือและ

 เปนไขเลือดออกได และยุงที่กัดคนสวนใหญจะเปนยุงตัวเมียนะครับ   ยุงตัวเมียน่ีมีพิษ

 รายมากกวายุงตัวผูเสียอีก เพราะยุงตัวผูจะไมกัดคน ที่ผมลุกข้ึนมาอภิปรายวันน้ีผม

 เกรงวาตามจํานวนที่ทานนายกฯ  ไดเสนอขอซื้อเครื่องพนยาหมอกควันน้ันจะมีปญหา 

กับจํานวนความพอดีตอจํานวนครัวเรือนของประชาชน   ตอไปถาหากวายังมีงบประมาณ 

เหลือก็ควรที่จะซื้อใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึงในเวลาที่

 จําเปน  ผมจึงขอฝากทานนายกฯ นะครับวาคราวตอไปถายังมีงบประมาณยังเหลือพอ  

 ก็อยากที่จะใหทานนายกฯ  ซื้อเพิ่มเติมอีก  เพื่อใหครบกับความตองการของพี่นอง

 ประชาชนและทั่วถึง  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานอับดุลเลาะ   มาเส   ที่ไดช้ีแจงและเพิ่มเติมคะ   มีสมาชิกสภาฯ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  ดิฉันจะไดใหทานนายกฯ  ช้ีแจงในคราวเดียวกันเลยคะ  

    มีไหมคะ  ไมมีนะ  เชิญทานนายกฯ  ช้ีแจงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ    สมาชิก 

นายก อบจ.ปน.   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมตองขอขอบคุณทาน 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ทานอับดุลเลาะ   มาเส  อันที่จริงแลว 

    โครงการน้ีเปนโครงการที่ทางเราก็คงจะทราบขอมูลกันอยูแลวเปนอยางดี   การที่ทาง

    องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ไดใหความสําคัญในเรื่องของแผนงานบริการงาน

    สาธารณสุขน้ันก็เปนเรื่องที่ถูกตองอยูแลว เพราะเราตองการที่จะใหความสําคัญกับ

    ทรัพยากรมนุษยในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาตรการในการปองกันภัยอันตราย

    ตางๆ การที่เราไดรับขอมูลโดยตรงจากหนวยงานที่รับผิดชอบคือทางสาธารณสุข

    จังหวัดปตตานี  ไดมีหนังสือแจงมายังองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เพื่อขอ

    สนับสนุนงบประมาณจากเรา  ในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องพนยาหมอกควัน  สืบเน่ือง 

    มาจากในจังหวัดปตตานี เราน้ันอยูในอับดับตนๆ  เกี่ยวกับโรคระบาดไขเลือดออกที่

    เกิดข้ึนทั่วทุกภูมิภาคและจังหวัดปตตานีก็เปนหน่ึง ที่เกิดปญหาในเรื่องการระบาดของ 

ไขเลือดออก   การที่หนวยงานที่รับผิดชอบขาดในเรื่องของงบประมาณในการที่จะเขา

 ไปดูแลและสอดคลองกับทางที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ไดรับขอมูลโดยตรง



    -๗-      

  

จากเครือขาย   คืออาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานหรือ อสม.   ที่เราไดจัดกิจกรรมใน

 เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของ อสม.  เราก็ไดรับขอมูลสะทอนจากบรรดา อสม. 

 ตางๆ  ที่มาจากแตละอําเภอของจังหวัดปตตานีวา   ในพื้นที่ขณะน้ีมีโรคระบาดของ

 ไขเลือดออกเกิดข้ึน  เราไดเล็งเห็นความสําคัญในทุกมิติของภารกิจที่องคการบริหาร

 สวนจังหวัดปตตานี   มีอํานาจในการทําหนาที่ตรงน้ัน    และไดเห็นถึงความจําเปน

 เรงดวนสอดคลองกับความตองการของพี่นองประชาชนและเปนการดูแลสุขภาพของ 

    พี่นองประชาชนใหถูกสุขลักษณะดวย  เราจึงตัดสินใจในการที่จะคัดเลือกโครงการที่มี

    ความจําเปนและเรงดวนเขาไปในงบประมาณที่เราเพิ่มเติมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการ

    ต้ังเปนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    เพื่อที่จะใหสภาฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ตรงน้ีคือเหตุผลที่ผมขอนําเรียน

    ใหสภาฯ ไดเขาใจ  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ   ที่ไดช้ีแจงขอสงสัยตางๆ  ของทานอับดุลเลาะ   มาเส 

ประธานสภา อบจ.ปน.   ตอไปดิฉันจะขอใหทานสมาชิกสภาฯ  ลงมติคะ 

     -  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ 

    รายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   กรุณายกมือข้ึน 

    เอามือลงคะ  เห็นชอบจํานวน   ๒๖  เสียงนะคะ (องคประชุม  ๒๖  คน) 

     -  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใด  ไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ 

    งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  กรุณา

    ยกมือข้ึน  ไมมีนะคะ  

      เปนอันวาสภาฯ ไดมีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ คือเห็นชอบรับหลักการแหง

    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

    จํานวน  ๒๖  เสียงนะคะ   

     ในวาระที่ ๒   ข้ันแปรญัตติ    จะตองสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

    เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   ฉบับน้ีใหคณะกรรมการ

    แปรญัตติรางขอบัญญัติพิจารณาโดยละเอียด   ซึ่งสภาฯ  ไดแตงต้ังคณะกรรมการ

    เรียบรอยแลวโดยมีทานอับดุลเลาะ   มาเส    เปนประธาน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวง 

    มหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติม 

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๔๕  วรรค ๓  ใหสภากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร

    ญัตติไวไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ



    งบประมาณน้ัน  และใหสภาฯ กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการแปรญัตติของ

    คณะกรรมการตามขอบังคับ  ขอ ๔๙, ๕๐, ๑๑๐  ลําดับแรก  ดังน้ัน   ดิฉันจะขอให 

    ที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอเชิญคะ  

    คุณสานูซี   กูบู  เชิญคะ 

 

 

-๘- 

 

นายสานูซี   กูบู    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ   ทานนายกฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๔ อ.ยะรัง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี หัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม

    ประชุมทุกทาน  ผมนายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

    เขต ๔  อําเภอยะรัง  กระผมขอเสนอระยะเวลาคําแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง

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

    เวลา  ๑๑.๒๐ น.  ขอผูรับรองดวยครบั  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ   มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมคะ   

ประธานสภา อบจ.ปน.  ไมมีนะคะ   ลําดับตอไปดิฉันจะขอใหสภาฯ   กําหนดวาจะใชเวลาแปรญัตติกี่วัน   

    จากวันไหนถึงวันไหน  เวลาเทาไร  สถานที่ที่ไหน   ขอเชิญ ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง  คะ 

    

ร.ต.ต.ยาสะ   กาเร็ง   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ  ทานนายกฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.ปะนาเระ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี หัวหนาสวนราชการตลอดจนผูเขารวม

    ประชุมทุกทาน  กระผม ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

    ปตตานี เขต ๑  อําเภอปะนาเระ  กระผมขอเสนอระยะเวลาการประชุมพิจารณาการ

    แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ  วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา  ๑๓.๐๐ น.  

    ถึงเวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (กองกิจการ

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัด)  ขอผูรับรองดวยครับ   ขอบคุณครับ 

  

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองนะคะ   ร.ต.ต.ยาสะ   กาเร็ง   ไดเสนอระยะเวลาการประชุม 

ประธานสภา อบจ.ปน.  แปรญัตติ   วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๓.๐๐ น.   ถึงเวลา  ๑๔.๐๐ น.

     ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (กองกิจการสภา อบจ.)  มีสมาชิก

    สภาฯ  ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมคะ   ไมมีนะ    ดิฉันจะขอสรุปอีกครั้งนะคะ   

    เปนอันวาสภาฯ  แหงน้ี  มีมติกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง   

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



    เวลา ๑๑.๒๐ น.   และประชุมพิจารณาคําแปรญัตติวันที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๖   

    เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๔.๐๐ น.   ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด 

    ปตตานี (กองกิจการสภา อบจ.)  ดังน้ัน  ดิฉันจะขอนัดประชุมสภาฯอีกครั้งหน่ึงนะคะ  

    หลังจากที่มีการประชุมคําแปรญัตติไมนอยกวา  ๒๔ ช่ัวโมง   ดิฉันขอนัดประชุมเพื่อ

    พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ 

    พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓  ในวันที่  ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

    ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตอไป  

     ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืน  ๆ  มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๖  

ไหมคะ  เชิญคุณอับดุลเลาะ   มาเส   คะ  

 

 

-๙- 

 

นายอับดุลเลาะ  มาเส   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ     สมาชิกสภา 

ส.อบจ.ปน. เขต อ.ไมแกน องคการบริหารสวนจังหวัด   คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนผูเขารวม

ประชุมทุกทาน  กระผมนายอับดุลเลาะ   มาเส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขต อ.ไมแกน  กระผมมีความรูสึกไมสบายใจที่ไดเจอเหตุการณและไดพบเห็นกับตัวเอง 

เกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีของเรา  จากการที่มีการจัดมวยไทยไฟต   

ที่ใชสนามเรนโบวสเตเด้ียมจังหวัดปตตานี     ไมใชสนามเรนโบวสเตเด้ียมขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   ความรูสึกจากคําพูดสั้นๆ  เหลาน้ีทําใหผมรูสึกสลดใจ  

คําแคน้ีเขาก็ใหเราไมได ในขณะที่เขามาใชทรัพยากรของเรา คนของเรา แมกระทั่งไฟ

ในการเตรียมงานตอนกลางคืน  เปดสปอรตไลทมากกวาที่เราจัดแขงขันฟุตบอลของ

ทีมปตตานี เอฟ ซี  เปดต้ังแตหัวคํ่าถึงตี ๓ ตี ๔ สามคืนติดตอกัน  เด็กหรือคนงานของ

เราที่ดูแลสนามก็ทํางานทั้งกลางวันกลางคืน  ไหนจะเด็กที่หิ้วนํ้าใกลๆ เวที  ใสเสื้อ

สวนตัวเสื้อฟุตบอลกัน ไมมีเสื้อไทยไฟตใหกับเด็ก อบจ. แมแตสักตัวเดียว  ผมเองก็

สงสัยวาทานนายกฯ กับทานรองนายกฯ ไดรับเสื้อไทยไฟตหรือเปลาครับ  ในขณะที่

เด็กอีซูซุ   เด็กที่เขามาจากที่อื่นใสเสื้อไทยไฟตกันเปนแถวในสนามฯ วันน้ันนะครับ  

อีกอยางหน่ึงผมเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี คิดวาพอจะมี

เกียรติอยูบาง  ที่ไหนไดครับ  ไมมีบัตรใหเขาไปดู  พอเขาไปไดก็หาที่น่ังเพื่อชมมวยฯ  

เจาหนาที่ไทยไฟตมาอีกครับ  มาบอกวาตรงน้ีน่ังไมได ใหไปน่ังตัวอื่น ผมก็ไปพอจะน่ัง

ก็มีปญหาอีก เจาหนาที่ฯ ก็มาบอกอีกวาน่ังไมไดเปนที่ของพันตํารวจเอกอะไรก็ไมรูผม

จําช่ือไมได  ผมก็มาน่ังคิดวาเราเองเปนเจาของสถานที่แทๆ ทําไมถึงไมมีที่ใหเราละ

ครับ อันที่จริงแลวการจัดมวยไทยไฟสตน่ี  ไมไดจัดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน



จังหวัดปตตานี  ไมไดจัดใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  แตเขาจัดใหกับพี่นอง

ประชาชนไดมีความสุขความสําราญ ไดคลายเครียด  ผมคิดวาถาหากเราทํางานตาม

หลักธรรมาธิบาลเหมือนที่ทานนายกฯ เคยเอยไวเกี่ยวกับนโยบายนําหลักธรรมาธิบาล

มาใช ทุกภาคสวน เขามามีสวนรวม มีความสามัคคี ผมวานาจะดีนะครับ  น่ีใชเด็กของ

เราสถานที่ของเรา อยางนอยๆ ก็นาจะเอยช่ือหนวยงานเราบาง  ยังดีนะครับที่คุณ

ประธาน  สุคนธปฏิภาค  ไดเปนกรรมการมวยไทยไฟตในครั้งน้ี  โฆษกพอไดเอยช่ือ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีบางชวงที่คุณประธานอยูบนเวทีนอกจากน้ันผมไม

เห็นอะไรเลยเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ขนาดปายยังไมเห็นมีเลยทั้ง

ดานนอกและดานในเวทีมวย ไมมีเลยที่จะข้ึนปายวาขอบคุณทางองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  ที่ไดใหความอนุเคราะหสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   ในการแขงขันชกมวยไทยไฟตในครั้งน้ี  ผมมาคิดนะครับวาเวลาที่มีการ

แขงขันฟุตบอลปตตานี เอฟ ซี  จะทําการฝกซอม   เรายังใหเขาซอมที่สนามขางนอก 

ทั้งน้ีกลัววาสนามจะเสียหาย  ในคํ่าคืนน้ันมีเกาอี้ถึง ๒๐,๐๐๐ หมื่น แตคนไปดูมากกวา 

๒๐,๐๐๐ คน  ขาที่เหยียบยํ่าในสนามฟุตบอลวันน้ัน ๖ เทานะครับขาเกาอี้ ๔ ขา  ขาผูชมอีก 

๒ ขา  สนามฯ จะเกิดความเสียหายแคไหน  ใหเราชวยกันนึกนะครับ  แตก็นับวายัง

โชคดีครับชวงวันสองวันน้ันฝนไมตก  ถาเกิดฝนตกข้ึนมาจะเกิดอะไรข้ึน   ถึงแมวาฝน 

-๑๐- 

 

ไมตกความเสียหายก็ไดเกิดข้ึนครับ ผมไดขับรถเขาไปดูแลวนะครับ  เสียหาย

พอสมควร  ถาจะไมมีการบดหลุมบอที่เกิดข้ึนจากขาคนและขาเกาอี้น้ัน เล็กๆ ที่ยัง

เหลืออยู ณ วันน้ีก็ยังมี  เพราะฉะน้ัน ผมขอเสนอใหทางฝายที่ดูแลสนามชวยหาอะไร

บดใหมันดูดีข้ึนสักหนอย  และตอไปหากวาทานนายกฯ จะอนุญาตใหหนวยงานอื่นมา

ใชสนามฯ ผมอยากใหกําชับในเรื่องเหลาน้ีดวยครับ  ทั้งน้ีไมใชวาเราเปนเจาของแลว

จะใหญไปทุกเรื่อง มันไมใชนะครับ การมีสวนรวมการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ความ

สามัคคีไมไดเสียหายอะไร ผมมีคติที่ถืออยูเสมอวาผูที่ไหวน้ัน ยอมไดรับไหวตอบ  

ดังน้ัน เมื่อเราใหเขาเราก็จะไดรับการรับตอบ แตเมื่อเราใหแลวเขาไมไดใหตอบ คติผม

ถือมาตลอดอาจจะไมจริงเสียแลวสําหรับงานที่ผานมา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖  

ทั้งน้ีและทั้งน้ันผมก็ไมไดติดใจอะไรมากครับ  เพียงแตตองลุกข้ึนพูดในสภาฯ วา 

สมบัติและทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีทั้งหมด  ไมไดเปนของ

นายกฯ และไมไดเปนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  และไมได

เปนของเจาหนาที่  เจาของที่แทจริงคือพี่นองประชาชนจังหวัดปตตานี  ดังน้ัน เราใน

ฐานะอะไรก็แลวแต  ทุกคนเปนผูดูแลทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชน และตอไปหากเราไปขออะไรเขาหรอืเขา



มาขอของๆ เรา ก็ตองจําดวยวาเมื่อขอของๆ เรา ก็ควรจะตอบแทนเขา จะดวยวิธีใดก็

แลวแตครับ ผมขอฝากใหที่ประชุมแหงน้ีชวยกันคิดและจํากันวาหากมีเหตุการณที่

เกิดข้ึนก็ควรจะทําใหดี ประชาสัมพันธใหเจาของเขาบางเล็กๆ นอยๆ มันก็ไมได

เสียหายอะไรนะครับ  ครับวันน้ีผมก็ตองขออภัยดวย  ถาเกิดวาพูดแรงไปหนอย ผมขอ

อภัยไว ณ ที่น้ีดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานอับดุลเลาะ   มาเส  คะ   ที่ไดใหแนวคิดดีๆ  เรื่องการใชสนามฯ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี    ดิฉันขอช้ีแจงนิดหน่ึงนะคะ สําหรับบัตรชม

มวยไทยไฟตคะ  กอนที่จะถึงวันชก   ดิฉันไดยินมาจากหลายทานพอสมควรคะ ทาน

สมาชิกสภาฯ  ไดถามวามีบัตรใหกับสมาชิกสภาฯ บางไหม  หลังจากน้ันดิฉันก็ไดรับ

การติดตอมาจากสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนะคะวา สามารถหาบัตรมาให

ทานสมาชิกสภาฯ ได ๑๐ ใบ หามาได ๑๐ ใบจริงๆ  ไมสามารถหาไดมากกวาน้ันแลว  

ดิฉันก็ไดประชาสัมพันธแจงไปยังทานสมาชิกสภาฯ ที่ถามเรื่องบัตรกับดิฉัน  และก็ยัง

ประชาสัมพันธไปทางไลนบาง  แนนอนอยูแลวบัตร ๑๐ ใบ ทานสมาชิกสภาฯ ๓๐ คน 

ไมเพียงพออยูแลว  และดิฉันก็เช่ือวาทานสมาชิกสภาฯ บางทานก็มีความใกลชิดกับ

จังหวัด  บางทานอาจจะสามารถหาบัตรเองได  และสําหรับบางทานดิฉันก็ไมไดแจงไป  

ขอช้ีแจงเพียงแคน้ีนะคะ   เชิญทานนายกฯ คะ 

  

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ    สมาชิก 

นายก อบจ.ปน.   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมตองขอขอบคุณทาน 

    สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  ทานอับดุลเลาะ   มาเส  อันที่จริงแลว 

-๑๑- 

 

    ผมเองก็ไมอยากข้ึนมาช้ีแจงสักเทาไหร  แตอาจจะถูกพาดพิงเล็กนอยในฐานะที่เปน

    ฝายบริหารที่ดูแลสนามกีฬาฯ  และการอนุญาตใหทางจังหวัดปตตานี  ไดจัดกิจกรรม 

    การแขงขันชกมวยไทยไฟตในครั้งน้ีดวย   ก็ทําใหเกิดปญหาตามที่พวกเราไดเห็นอยู

    และสภาพที่ทานอับดุลเลาะ   มาเส  ไดอภิปรายถึงความเสียหายของสนามกีฬาฯ  

    ผมเองก็ตองขอพูดในสภาฯ ดวยความบริสุทธ์ิใจและดวยความถูกตองนะครับวา เราได 

    อนุญาตใหใชสนามกีฬาฯ กันอยางไร   ซึ่งผมเองก็รูมานานวาจะมีการจัดการแขงขัน

    ชกมวยไทยไฟตข้ึนที่จังหวัดปตตานี   ซึ่งเปนนโยบายของจังหวัดนะครับ  โดยการ

    สนับสนุนจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต   และติดตอประสานงาน 

จากไทยไฟตใหจัดที่จังหวัดปตตานี ก็พยายามที่จะหาสถานที่ๆ เหมาะสมที่สุด และที่

เขาเล็งอยูก็คือสนามกีฬากลางของ อบจ.  ก็มีการประชุมนอกรอบกัน  ประมาณ ๓ ถึง 



๔ คนดวยกันคือ ทางจังหวัด เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและกระผมเอง  มีการประชุมที่

จังหวัดหนาหองทานผูวาราชการจังหวัดปตตานี   ประชุมกันกอนที่ผมจะเดินทางไปดู

งานตางประเทศเพียง ๒ วันกอนเดินทางครับ  ในที่ประชุมผมไดอนุญาตใหใชเฉพาะลู

ว่ิงอยางเดียว  เวทีตองชิดกับรั้วฝงทีมีอัฒจันทรทีมีหลังคาเทาน้ัน  น่ันคือพื้นที่ที่ผม

อนุญาต  ซึ่งทุกคนก็เห็นดวยในเบื้องตน  เพราะผมเองก็ตองปองกันไมใหเกิดปญหาคือ

ความเสียหายของสนามหญาอยางแนนอนอยูแลว  เพราะมันจะตองใชงบประมาณ

มากที่จะตองดูแลเปนเวลานานพอสมควรที่จะใหพื้นหญาสูสภาพเดิม หลังจากน้ัน ผม

ก็เดินทางไปตางประเทศ  กลับมาถึงวันพฤหัสบดีตอนกลางคืน  และวันศุกรผม ก็ เ ข า

มาทํางาน  ไมมีการรายงานใหผมทราบเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น  และยังเขาใจนะครับวายังคง

รูปแบบเดิมอยู เย็นวันศุกรเลิกงานผมก็กลับบานดวยความเพลียและปรับสภาพของ

อากาศไมทัน วันเสารผมก็ยังนอนไมไดไปไหน ไมไดรับรายงานอะไรใดๆ ทั้งสิ้น พอมา

วันอาทิตยผมเขามาที่ อบจ. มาดูเจาหนาที่ทําขอบัญญัติงบประมาณและมาใหกําลังใจ  

ไดรับรายงานจากเจาหนาที่วา การจัดเวทีการแขงขันมวยไทยไฟตที่เขาดูกันจากเฟสปุคน้ัน  

เวทีมวยเขาจัดกลางสนามกีฬาฯ  ผมตกใจมาก  แปลกใจวาเขาจัดไดไงกลางสนาม

กีฬาฯ เลย  ไมไดจัดตามที่นายกฯ บอกวาใหจัดบนลูว่ิง  แลวเด็กๆ ก็ยังมาขอบัตรอีก

วาทานนายกฯ มีบัตรเขาชมมวยไทยไฟตไหม ผมก็เลยถามวาตองมีบัตรเขาชมดวย

หรือ  วันศุกรก็มีเจาหนาที่เอาบัตรเชิญมาใหผม  มีบัตรเขาชม ๑ ใบ และมีบัตรจอดรถ 

VIP ๑ ใบ ผมเก็บไวบนรถ แลวผมก็มาที่ อบจ. เด็กมาถามวานายกฯ มีบัตรไหม ตรงน้ี

ก็มีเจาหนาที่ของเราสามารถเปนพยานไดนะ  แตไมตองเอยช่ือหรอกนะ คือเขาถาม

ผมๆบอกวาผมก็ไดมาใบเดียวเทาน้ันเอง ผมก็เลยถามเด็กไปวา  ไมใชดูฟรีหรือ  เด็กก็

บอกวาตองมีบัตร  ตรงน้ีเปนเจาหนาที่ของเรานะ  แตในวันเสาร วันอาทิตยผมเจอกับ

ตัวเองเลยที่บานนะ  เขาถามวานายกฯ มีบัตรไหม  ผมบอกวาเขาใหดูฟรี  เขาบอกวา

ตองมีบัตรยืนกรานอยูอยางน้ันแหละวาตองมีบัตร  ผมก็เลยพูดวาเอาอยางน้ีก็แลวกัน   

คุณใชบัตรผมก็แลวกัน  แลวบอกวาเปนเด็กนายกฯ และนายกฯ อนุญาตใหเขาชมก็

แลวกัน  เพราะผมเขาใจวาเปนบัตรฟรี  ผมก็พูดทีเลนทีจริง หลังจากน้ันผมก็มาที่

สนามเมื่อถึงเวลา  พอมาถึงปบ  ผมเจอสมาชิกสภาฯ หลายคนประมาณ  ๕ - ๖  คน  

   -๑๒- 

 

บอกไมมีบัตร  ผมก็เลยบอกวางั้นตามหลังผมมาก็แลวกัน เด๋ียวผมจะพาเขาไป  สิ่งที่

เห็นก็คือหลังจากเขาไปถึงทางเจาหนาที่เขาไมกลาที่จะขวาง ก็คือเจาหนาทีใหเขามา

ดานใน   เขาไปถึงเห็นเวทีผมก็ตกใจวาเขาจัดเวทีย่ิงใหญ   ใหญโตมโหฬาร  เวทีอยู

กลางสนามกีฬาฯ  ซึ่งผมก็ตกใจนึกในใจวาใครอนุญาต  ผมก็เงียบเพราะไมอยากจะให

มันเสียงาน จากน้ันผมก็หาที่น่ังใหทานสมาชิกสภาฯ  ผมขอเจาหนาที่นะ  คือขอจาก



ปลัดอําเภอใหสมาชิกสภาฯ ผมน่ีไปน่ังอยูแถว VIP ใหหมดเลยใหกันไว ๓๐ ที่น่ัง ใครมี

ปญหา  เจาหนาที่หรือวาใครก็แลวแตมาคุยกับผมๆ จะรับผิดชอบเอง  และก็ไดรับคํา

บอกเลาจากเจาหนาที่ฝายปกครองก็คือปลัดอําเภอ เขาบอกวาเขาใหบัตรชมมวยฯ  

มาที่ อบจ. ปตตานี  จํานวนบัตรทั้งสิ้น ๑๓๐ ใบ ในความรูสึกผมตอนน้ันนะ  มันนาจะ

ตําหนิเจาหนาที่คนไหนที่ไปรับบัตรมาแลวไมรายงานใหผมทราบ รับผิดชอบไหวเหรอ 

ไปขอจากเขาโดยผมไมรูเรื่องเลยนะ  น่ีบอกทานสมาชิกสภาฯ  ก็แลวกัน  แตทานจะ

ไปขอกับใครก็แลวแต ผมไมทราบ และตอจากน้ันทานรองนายกฯ ทานอรุณ  เบญจ

ลักษณ  ก็ไดเขามา ผมก็ถามทานรองอรุณเองก็ไมกลาตัดสินใจที่จะอนุญาตใหต้ังเวที

กลางสนามกีฬาฯ นะครับ รองอรุณบอกวาเขาเขามาขออะไรตางๆ ซึ่งผมก็พยายาม

บอกแลววามันจะทําใหเสียหายแตตรงประเด็นที่สนามกีฬาฯ จะเสียหรือไมเสีย อันน้ัน

เราก็ไมไดของใจก็คือวาจะต้ังเวทีกลางสนามกีฬาก็ไมเปนไร  รองอรุณก็ตัดสินใจถูกคือ

อนุญาตให ไมมีปญหา  แตประเด็นมันอยูที่วาหน่ึงบัตรสมาชิกสภาฯ ไมไดและการ

ประกาศผูสนับสนุนมันก็ไมมี  ตรงน้ีซิมันคือปญหา  มันทําใหเกิดความรูสึกเลยวาทรัพยสิน

เราเสียหาย  ใครจะรับผิดชอบตามสภาพที่พวกเราไดเห็นกันอยูในขณะน้ี ทานสมาชิก

สภาฯ เราก็ไมไดรับเกียรติใหไปอยูระดับแนวหนาหรือน่ังเกาอี้แถวหนา ไมมีครับ มีอยู 

๓ ทานดวยกัน  มีทานรองอรุณ   ทานรองเบญจวรรณ  และผมครับ    ทานอื่นเขาก็

กันใหเปนเกาอี้พลาสติกน่ันแหละ  คือทานสมาชิกสภาฯ เรา  ก็ไมรูวาทานจะไปอยู

โซนไหน แตผมบอกวาใหสมาชิกสภาฯ ผมอยูโซน ๑ ก็คือโซน VIP  น้ันแหละ  สิ่งที่ผม

มีความรูสึกเชนเดียวกับทานสมาชิกสภาฯ  ก็คือวาหน่ึง เขาไมประกาศเลยวาสนามฯ  

ที่ใชในการจัดการแขงขันมวยไทยไฟสตน้ัน  ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี และเราขาดทุนขนาดไหน  เราเสียหายขนาดไหนผลกระทบตอจิตใจ

เรามากนอยแคไหน  ไมมีใครเยียวยาใหเราเลย  ก็แสดงวาไมไดเรื่อง  ก็บอกตอๆ ไปก็

แลวกันวาผมพูดวาไมไดเรื่อง  คือถาคนเรามีการศึกษาน่ี  เปนถึงผูบริหารเปนถึง

ระดับสูง  ๆมันนาจะคิดซะบางครับวาจะตองทําอยางไร  ไมมีจิตวิทยาเลย ผมยังบอกเลยวาถา

สมมุติวาวันน้ันสมาชิกสภาฯ ผมไมไดไปน่ังอยูแถวหนานะ ผมจะไมรับผิดชอบใดๆ 

ทั้งสิ้น  ถาสมมุติวาจะเอาเรื่องกันจริงๆ  มันเปนเรื่องใหญนะครับ  ถาสมาชิกสภาฯ 

๓๐  คน บอกวาหามจัดในคืนน้ันมันจะเกิดอะไรข้ึน  ที่น่ีเขาบอกวาขออนุญาตแลว 

แลวผมถามวามีหนังสือขอไหม  ที่น่ีมันก็ยุงอีก แตเราก็คํานึงวาเปนการสรางความสุข

ใหกับพี่นองประชาชนเราก็มองในภาพรวม  เรามองกวาง เราใจกวางพอแตเขาใจแคบ 

เราก็อยาไปเปรียบเทียบใจเขากับใจเราก็แลวกัน  ใหเรารูวาเขาใจแคบก็พอ  คิดเสียวา

ใหเราเห็นแกประโยชนของประชาชน     คือการสรางความสุขใหพี่นองประชาชนก็พอ   

   -๑๓- 

 



เรายอมที่จะใชงบประมาณเขามาดูแล  เขาทําแลวเขาก็กลับไป เขาไดหนา เขาได

ประโยชนไป แตเรานะ  เราไดอะไร  แมกระทั่งนิดเดียวคําวาขอบคุณก็ไมมีให แลวมี

สิ่งของมาฝากผม๒  ช้ิน  อยูที่หองผมคือเสื้อคอกลมทานสมาชิกสภาฯ  ทานใดสนใจ

เอาไปเลยนะครับเสื้อไทยไฟตนะครับ ตอไปอาจจะจัดตอไปอีกก็ได  เอาไปใชครั้ง

ตอไปไดเขาเอามาใหผมหลังจากจบการแขงขันชกมวยไปแลว   อันน้ีก็เปนสิ่งที่ผมมี

ความรูสึกเชนเดียวกับทานสมาชิกสภาฯ และก็หลายๆ ทานมีความรูสึกอยางน้ันวา

ทําไมถึงไมใหเกียรติกัน ถาสมมุติมีการอภิปรายกันในสภาฯ  อยางน้ีข้ึนมาปบ  มา

สอบถามถึงการอนุญาต  มีหนังสืออะไรไหม หรือวาอาจจะตองมีการทําหนังสือให

จังหวัดมาช้ีแจงเปนเรื่องใหญเลยนะครับ ถาสมมุติวามีสมาชิกสภาฯ  ทานหน่ึงทํา

หนังสือขอสอบถามถึงการจัดกิจกรรมการจัดการแขงขันชกมวยไทยไฟตในครั้งน้ี   

ทานไดขออนุญาตจากใคร  มีหนังสือไหม ทําไมทานถึงไมมีนํ้าจิตนํ้าใจกลาวขอบคุณ

ใหกับหนวยงานเจาของสถานที่สักสองคําก็ไมมี เขาจะตอบอยางไร  ผมวาเปนการฉีก

หนากันเปลาๆ นะครับ  ระดับน้ีแลวก็ไมทราบวาทําไมถึงไมกลาว  จะบอกวาไมรูจะ

โยนใหใครหรือ  วันน้ันผมก็น่ังฟงนะครับ ก็คือวาตอนที่ประธานในพิธีฯ กลาวเปด

ปรากฏวา ไมมีการขอบคุณหนวยงาน อบจ. ปตตานี  แตมีการขอบคุณหนวยงานดูแล

ความเรียบรอย  ตํารวจ  ทหาร  แตหนวยงานที่เขาเสียหายคุณไมไดขอบคุณเขาเลย  

ผมดูไมทันจบนะ ชวนทานรองอรุณลุกข้ึนเลย  เราออกไปเขาก็มอง  ๒  ประเด็น

ดวยกันคือ  เราไมพอใจหรือวาเขาเพิ่งจะนึกออก  แตผมเช่ือวาผูหลักผูใหญจะมอง

และอานใจผมกับทานรองอรุณลําบากนะในวันน้ัน  แตขอเท็จจริงน่ันมันถึงเวลา

ละหมาด ผมก็ตองออกไป แตความรูสึกที่นอยใจมันก็มีสวนผสมเขาไปดวยแตผูหลัก

ผูใหญหลายๆ ทานเขาอาจจะมอง  เพราะเขาโทรศัพทมาหาผมนะครับ  โทรมาบอก

ผมวาขอโทษนะครับที่ไมไดเอย  คําวาขอบคุณ  ผมวามันสายเสียแลว  ผมไมมีเวลาที่

จะบอกทานสมาชิกสภาฯ นะครับวาทางคนจัดงานหรือคนที่รับผิดชอบเขาฝาก

ขอบคุณดวย มันเสียหายไปแลว ซึ่งเขาก็ไมสบายใจอยูในขณะน้ี  บอกตรงๆ  เขาไม

สบายใจเพราะดวยการลุกของเราทั้ง  ๒  คน ในวันน้ันเขาเขาใจวาเราไมพอใจ แต

ตอนที่ประธานฯ เปดน้ันก็แสดงวาผูหลักผูใหญสงสัยจะคิดไดแลว  แตไมทันซะแลว  

สายซะแลว ที่จะตองมาน่ังขอบคุณ  พองานเลิกประมาณ ๒-๓ ทุมกวาๆ มีโทรศัพท

เขามาขอโทษ  เขาใจวาผมนะนอยใจ  แตผมกลัวเรื่องละหมาดไมทันมากกวา  เพราะ

มันเปนการถายทอดสด  บังเอิญคนที่บานเขาน่ังดูอยูพอดี  เขาโทรเขาเครื่องบอกถึง

เวลาละหมาดแลวน่ังชมอยูได  ผมก็เลยตองรีบลุกออก เลยครับ น่ีก็คือเหตุผล  และสอง

ก็คือวาดวยความนอยใจมันก็มีเชนเดียวกับทานสมาชิกสภาฯ  อันน้ีเขาก็กลาวขอโทษ

มาแลวนะครับ  ก็ฝากบอกก็แลวกันนะครับ  ใครรับไดก็รับไป  ใครรับไมไดก็ทิ้งไปสอง

อยางครับ  ขอขอบคุณครับ 



 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ คะ  ที่ไดช้ีแจงถึงการใชสนามกีฬาฯ ของ อบจ.  ในการ 

ประธานสภา อบจ.ปน.   จัดการแขงขันการชกมวยไทยไฟตในครั้งน้ี  ก็เกิดความรูสึกมากมายเหลือเกินนะคะ มี 

       -๑๔- 

 

    สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ  อีกไหมคะ  เชิญคะ 

ไมมีนะคะ  เมื่อไมมี  ดิฉันจะขอประชาสัมพันธถึงเรื่องการฝกอบรมบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป ๒๕๕๗   ซึ่งจะจัดข้ึนในระหวางเดือนตุลาคม 

๒๕๕๖  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ คะ  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจังหวัด

ปทุมธานี  รายละเอียดตางๆ ไมวาจะเปนรุนที่เทาไหร  ชวงเวลาไหน  ดิฉันไดให

เจาหนาที่แนบไป ใหและก็สงไปยังทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลวนะคะ  สําหรับ

โครงการฝกอบรมน้ี  ดิฉันคิดวาดีมากเลยนะคะ  เพื่อเปนการเพิ่มความรูความสามารถ

และก็นําไปพัฒนาศักยภาพของตัวทานสมาชิกสภาฯ เองในดานตางๆ  หากมีทาน

สมาชิกสภาฯ ทานใดสนใจใหแจงความประสงคไปยังกองกิจการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด นะคะ  ภายในวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เรียนเชิญนะคะ  สําหรับวันน้ี

เราก็ไดใชเวลาในการประชุมพอสมควรแลว  ดิฉันขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทุก

ทาน  ทานนายกฯ  คณะผูบริหารฯ หัวหนาสวนราชการ ตลอดจนเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของที่ไดเขารวมประชุมในวันน้ี   ทําใหการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี      

ดิฉันขอปดการประชุมเพียงเทาน้ี   ขอขอบคุณคะ 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 

 

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

            (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 

 

 

 

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

           (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 

ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

 


