
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒   คร้ังท่ี  ๔   ประจําป  ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๓๐  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. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 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. นายหมัดรุสดี สารอเอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี       

 ๒๒. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 

 ๒๓. นายมะรูดิน  ดาโตะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก     

 ๒๔. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก     



 ๒๕. นายอนันต  ดือเระ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.มายอ 

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

 ๒๗. นายวันนิวัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     

 ๒๘. นายอับดุลการมิ ยูโซะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.กะพอ 

 ๒๙. นายมูฮําหมัดอาลาวี  บือแน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง    

 ๓๐. 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. นางสาวจันทรา ไวทยรุงโรจน  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  

 ๖. นางเกื้อกลู  พิธีรัตนานนท  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   

          ๗. นายจํารัส  สีทองช่ืน  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  

          ๘. นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานติบงิตีง ี  

          ๙. นายสาเหาะ  มูเลง็   ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม 

         ๑๐. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ  ผูอํานวยการกองชาง     

         ๑๑. นางเพญ็ศร ี  รวมจินดา  ผูอํานวยการกองคลงั                      

         ๑๒. นายสุทัศน  สังขรัตน   ผูอํานวยการกองกจิการสภา อบจ.       

         ๑๓. นางอาซีซะห  วองไว   รกท. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

         ๑๔. นางสุดา  ทับทิมทอง  รกท. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในฯ 

         ๑๕. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ  รกท. หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 

         ๑๖. นางสาววันทิวา        นิพนธวิทย  นักบรหิารงานนโยบาย ๖ 

         ๑๗. นางสาวปารีดะห มาปะ   นักบรหิารงานนโยบายฯ ๖ 

         ๑๘. นางสาวอัยรินทร  สุวรรณรัตน  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖ว  

         ๑๙. นางกามลีา    เจะแว   นิติกร ๕ 

         ๒๐. นางอาซียะห  อุมา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว 

         ๒๑. นางสาวปรีดา  จันทรคงหอม  นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

         ๒๒. นายอิบนูฮายา แดมะ   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู    

         ๒๓. นางยุพิน  กากะ   เจาพนักงานธุรการ ๕  
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นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ     สมาชิกสภา  

เลขานุการสภา อบจ.ปน.   องคการบริหารสวนจังหวัดผูทรงเกียรติ  ฝายบริหาร หัวหนาสวนราชการและผูเขารวม

ประชุมที่เคารพทุกทาน  บัดน้ี  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เขาประชุม

จํานวน  ๒๕  คน  ซึ่งไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด  ถือวาครบองคประชุม  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  ข้ึนทําหนาที่ในการประชุมในวันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ   

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ     

ประธานสภา อบจ.ปน. ทานเลขานุการนายกฯ  ทานที่ปรึกษานายกฯ  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุม 

  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมาทําหนาที่อีกครั้งหน่ึง 

สําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในครั้งน้ี  เปนการประชุมสภา 

  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒   ครั้งที่  ๔  ประจําป  ๒๕๕๖    

เพื่อพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗  ชวงน้ีเราก็อาจจะมีการประชุมกันบอยนิดหน่ึงคะเน่ืองจากวาเปนชวงสิ้น

ปงบประมาณ  ซึ่งขอบัญญัติน้ีฝายบริหารก็ไดเสนอมาใหทางสภาฯ  แหงน้ีพิจารณาถึง

โครงการตางๆ  ที่ทางฝายบริหารจะนําไปใชดําเนินงานในป พ.ศ. ๒๕๕๗ นะคะ  และ

พิจารณาในเรื่องอื่นๆ  ซึ่งไดกําหนดไวในระเบียบวาระการประชุมแลว และขอขอบคุณ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีทุกทาน  ที่ไดเขามารวมประชุมโดย

พรอมเพรียงกัน   และดิฉันขอเปดประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ   ไมมีนะคะ 



     ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดปตตานี  สําหรับระเบียบวาระน้ี  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  สมัยสามัย  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  และครั้งที่ ๓  ยังไมแลวเสร็จ

เรียบรอยนะคะ  ก็เลยยังไมมีรายงานการประชุมนะคะ 

                                  ระเบียบวาระที่ ๓  กระทูถาม  ไมมีนะคะ 

     ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

    ไมมีนะคะ    

     ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม 

   ๕.๑  ญัตติ  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

                        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอเชิญทานนายกฯ  แถลงคะ    

                                       

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพฯ   สมาชิก 

นายก อบจ.ปน.   สภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทกุทาน 
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บัดน้ี   ถึงเวลาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จะไดเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตอสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานีอีกครั้งหน่ึง  จึงขอแถลงใหทราบถึงสถานะการคลัง  หลักการและ

เหตุผล  ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ดังตอไปน้ี 
 

๑.  สถานะการคลัง 

         ๑.๑  งบประมาณรายจายทั่วไป 

   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ  วันที่  ๓๑  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  มีสถานะการเงิน  ดังน้ี 

       ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น   ๑๘๗,๐๕๗,๗๘๙.๒๓ .-บาท 

      ๑.๑.๒  เงินสะสม    ๙,๗๗๓,๐๒๐.๐๘ .-บาท 

      ๑.๑.๓  ทุนสํารองเงินสะสม        ๔๔,๓๘๔,๒๗๐.๗๖ .-บาท 

      ๑.๑.๔  รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน  ๒   

    โครงการ    รวม   ๔,๖๐๐,๐๐๐ .-บาท 



      ๑.๑.๕  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน   จํานวน  - โครงการ 

      รวม     -    บาท 

          ๑.๒  เงินกูคงคาง   ๖๕,๕๙๕,๔๐๐ .-บาท 

  ในปน้ี  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ไดประมาณการรายรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    รวมทั้งสิ้น  ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ .-บาท   และประมาณ

การรายรับเฉพาะการ   เปนเงิน  ๑,๒๖๐,๐๐๐ .-บาท 

๒.  หลักการ 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป   

  แผนงานบรหิารทั่วไป ๗๒,๐๓๒,๘๐๐  

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ๑,๑๐๐,๐๐๐  

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา   ๔๒,๓๒๒,๓๐๐  

  แผนงานสาธารณสุข ๙,๔๕๐,๐๐๐  
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แผนงาน ยอดรวม 

แผนงานสงัคมสงเคราะห                ๙,๐๕๐,๐๐๐  

แผนงานเคหะและชุมชน            ๑๐๘,๘๒๓,๐๐๐  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              ๑๙,๖๖๐,๐๐๐  

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ   

นันทนาการ 

             ๒๖,๗๕๖,๐๐๐  

ดานการเศรษฐกิจ   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              ๒๓,๐๘๘,๕๐๐  

แผนงานการเกษตร              ๑๕,๘๖๑,๒๐๐  



แผนงานการพาณิชย                ๑,๒๔๓,๕๐๐  

ดานการดําเนินงานอ่ืน   

แผนงานงบกลาง              ๒๑,๘๕๕,๓๐๐  

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น           ๓๕๑,๒๔๒,๖๐๐  

๓.  เหตุผล 

 เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารที่ไดวางแผนไวตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   จึงขอเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใหสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

และขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมวา 

กรมสงเสริมการการปกครองทองถ่ิน  ไดกําหนดรูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินข้ึนมาใหม  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางในการปฎิบัติงาน  

โดยเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมตามวิธีการจัดทําและจําแนกงบประมาณตามหนังสอืสัง่การ

เมื่อป ๒๕๔๒  ซึ่งเปนการจัดทํางบประมาณในลักษณะจําแนกรายการต้ังจาย

งบประมาณตามสวนราชการ  เปลี่ยนเปนการจัดทํางบประมาณในลักษณะจําแนก

ตามแผนงาน ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-LASS)  ในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป ๒๕๕๗  เปนตนไป   
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เกิดความเขาใจที่

ถูกตองตรงกันและเปนประโยชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ คะ ที่ไดแถลงถึงการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  รายจายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  ตองพิจารณาเปน  ๓  วาระ   ตอไปจะ

พิจารณาในวาระที่ ๑  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่ ๑  ใหที่ประชุมสภา 

 

-๖- 

 

ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติน้ันหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย   หามไมใหลงมติ 

กอนที่สมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องน้ันพอสมควรแลว มีสมาชิกสภาฯ ทานใด

จะอภิปรายญัตติที่ทานนายกฯ  ไดแถลงไหมคะ  มีไหมคะ  ขอเรียนเชิญคะ  เชิญทาน 



แวหามะ   แวกือจิก   คะ 

 

นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๓ อ.เมือง ทานนายกฯ   คณะผูบริหาร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

ตลอดจนผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผมนายแวหามะ   แวกือจิก   สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๓  อําเภอเมือง  กอนอื่นตองขออนุญาต

รบกวนเวลาในสภาฯ  นิดหน่ึงที่จะตองมาพูดคุย  โดยภาพรวมแลวรางที่ทานนายกฯ  

ไดจัดทําเปนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  

ผมขอขอบคุณทานนายกฯ  และผูบริหารทุกทาน    ถาเราดูกรอบแผนงบประมาณปน้ี

ตองยอมรับครับวาครอบคลุมทั้งจังหวัด  อันน้ีคือสิ่งที่จะตองขอบคุณทานนายกฯและ

ผูบริหารอีกครั้งหน่ึง  ประเด็นที่ ๒ ผมคิดวารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เปนการทํางบประมาณที่ชัดเจน โดยอาศัย

วิสัยทัศนของผูบริหารที่ครอบคลุมทั้งดานตางๆ ที่ประกอบในแผนงานของงบประมาณ

ปน้ี  ผมคิดวาเรื่องการบริหารจัดการของทานนายกฯ ตอพื้นที่ในจังหวัดปตตานี ถาเรา

ดูในแผนงบประมาณทั้งหมดจะมีรายละเอียดทุกอําเภอของจังหวัดปตตานี สิ่งที่ผมช่ืน

ชม  โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตพื้นที่ของกระผมซึ่งเปนสมาชิกสภาฯ ใหม  ทานนายกฯ 

ไดบรรจุในแผนงบประมาณทั้ง ๔ รายการดวยกัน ทานไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอน

ของพี่นองประชาชนในพื้นที่และในเรื่องของแผนงานการเกษตร หนา ๑๗๓ ต้ังแตผม

เขารับตําแหนงก็ไดรับการรองเรียนจากพี่นองประชาชนในพื้นที่วามีปญหาอุปสรรคตอ

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่  ก็เรือขนาดเล็กที่สวนมากเปนชาวประมง ไม

สามารถที่จะเขาออกในบริเวณปากอาวได เน่ืองจากการต้ืนเขินของอาว  แตดูในปน้ี

แลว ตองขอบคุณทานนายกฯ อีกครั้งครับ  ตอไป ขอ ๑.๑.๔ ทานนายกฯ ไดต้ัง

งบประมาณไว ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองสายที่ ๑  ต.ดอนรัก 

อ.หนองจิก - ม. ๘  ต.ตุยง  อ.หนองจิก - ม.๓  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตานี  ตรงน้ี

ตองยอมรับครับวาทานไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในพื้นที่  สวน

อีกเรื่องหน่ึงคือการมีวิสัยทัศนในเรื่องของการประชาสัมพันธสถานที่สําคัญของจังหวัด

ปตตานี หนา ๑๖๓  ขอ ๑.๑.๑  ซึ่งต้ังงบประมาณไว  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจาย 

เปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธตามโครงการสงเสริมการเรียนรูสถานที่

สําคัญจังหวัดปตตานี  และแหลงทองเที่ยวจังหวัดปตตานี เพื่อใหนักทองเที่ยวและ

จังหวัดอื่นๆ ไดรูสึกและสนใจที่จะมาทองเที่ยวในจังหวัดปตตานี  โดยจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ เชน แผนพับ โปสเตอร หนังสือคูมือและอื่นๆ  โดยต้ังงบประมาณไวที่ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  อันน้ีก็เปนหนาตาของจังหวัดปตตานี  โดยการ 

-๗- 



 

นําของทานนายกฯ   แตสิ่งที่ผมอยากจะทราบก็คือ  อยากจะใหทานนายกฯ  ไดช้ีแจง

เพิ่มเติม ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมวางบประมาณ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ที่ต้ังไว

มันครอบคลุมอะไรบาง ใชวัสดุอะไร  เพราะวาอยางนอยเวลาเราลงพื้นที่เราจะได

ภูมิใจวาเปนของเรา  โดยรวมผมวาเปนโครงการที่ดีมากครับ คือในพื้นที่จังหวัด

ปตตานีเราก็รูกันอยูแลววามีเหตุการณความไมสงบ  แตถาหากมีการเชิญชวนคน

ตางจังหวัดมาเที่ยว หรือมีปายทองเที่ยวตางๆ  น้ันเปนสิ่งที่ดีมากเลย  ผมขอขอบคุณ

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ที่ไดเสียสละเวลาใหผมไดพูดคุย  

ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก  คะ  ที่ไดอภิปรายถึงปญหาความเดือนรอน

ประธานสภา อบจ.ปน.  ของประชาชนและไดกลาวช่ืนชมทานนายกฯ  ในหลายๆ โครงการ  และมีเรื่องสงสัยที่ 

จะใหทานนายกฯ  ไดช้ีแจงอยู ๑ ประเด็น  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายอีกไหม 

เชิญคุณรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  เชิญคะ 

 

นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ ทานนายกฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.เมือง  คณะผูบริหาร  เพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  หัวหนาสวนราชการและ 

    ผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อําเภอเมือง  วันน้ีเปนอีกวันหน่ึงที่กระผมไดมาทํา

หนาที่ของฝายนิติบัญญัติเปนตัวแทนของพี่นองประชาชน ไดสะทอนถึงปญหาหลายๆ

อยางใหกับพี่นองประชาชน  โดยเฉพาะในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งฝายบริหารไดกําหนดไว และผมก็เช่ือวาทานไดไตรตรอง

อยางรอบคอบแลว   จึงลงรายละเอียดลงในขอบัญญัติฯ   แตผมก็ยังมีขอสงสัยอยูอีก 

๒ - ๓  ประเด็น อยากใหทานฝายบริหารชวยขยายความสักนิดหน่ึง  หนา ๑๐๔  ครับ 

ขอ ๓.๑.๗  ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน ๑ 

เครื่องสําหรับผูบริหาร เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดตอราชการ โดยจัดซื้อ

ตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ  ต้ังงบประมาณไวหองสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ทานนายกฯ 

ครับ ๑ เครื่อง ราคาทองตลาด ๔๐,๐๐๐.-บาท  ผมไมแนใจวาตรงน้ีนะ  อยากใหฝาย

บริหารชวยช้ีแจงนิดหน่ึงวาเครื่องหน่ึง  ๔๐,๐๐๐.-บาท  ถาเปน  I   Phon  รุนใหม

ราคาตกอยูที่ประมาณ  ๒๓,๐๐๐.-บาท  แตในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ระบุไวแคจํานวน  ๑  เครื่อง  ครับตอไปหนา ๑๐๔  หนา

เดิมครับ  ขอ ๓.๑.๘  ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพ



ระบบดิจิตอล  ความละเอียดไมนอยกวา ๑๗  ลานฟกเซล   เพื่อใชในการปฏิบัติ

ราชการโดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ต้ังไวหองสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดครับ 

 

 

-๘- 

 

ตอไป หนา ๑๐๔ หนาเดิมครับ  ขอ ๓.๑.๙  ต้ังไว  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคา

จัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา  ๓๖ ลานฟกเซล  จอ  LCD     

 ไมนอยกวา ๓.๒ น้ิว  พรอมอุปกรณเสนสซูมระยะไกล  ๘๐ - ๔๐๐  มิลลิเมตร   

จํานวน  ๑  ตัว   เลนสมุมกวางไมนอยกวา  ๑๔ มิลลิเมตร  จํานวน ๑ ตัว เพื่อใชใน

การถายภาพกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีและกิจกรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสมและใชในการปฏิบัติราชการ  โดยจัดซื้อตามราคา

ทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

ต้ังงบประมาณไวที่หองสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ที่น้ีตรงเสนสซูมมาตร

ฐาน  ๒๔ - ๗๐ มิลลิเมตร  ผมไมแนใจวาตรงน้ีทานนายกฯ  ไดกําหนดสเปกหรือเปลา  

เพราะวาการซื้อกลองดิจิตอล  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  ตรงน้ีอยากใหทานชวยลง

รายละเอียดในเรื่องของสเปกเรื่องของซี่รีส   เพราะวากลองดิจิตอลน่ี  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท   

มันเปรียบเสมือนรถยนต  รถโตโยตา  อยางวีออส  แคมรี  รถย่ีหอเดียวกัน  แตสเปก

ความสูงมันตางกัน ในขณะเดียวกัน หนา ๑๐๔ ขอ ๓.๑.๑๐ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อกลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล  ความละเอียดไมนอยกวา  ๑๖  

ลานฟกเซล   จํานวน  ๑  ตัว  สําหรับใชในการถายภาพกิจกรรมและเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  และในการปฏิบัติราชการ  โดยจัดซื้อ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ   ต้ังไวที่กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

เพื่อจายเปนคาซื้อกลองถายภาพดิจิตอลเหมือนกันแตตัวน้ีต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท 

ความละเอียดไมนอยกวา  ๑๖  ลานฟกเซล  ตางกับตัวแรกความละเอียดไมนอยกวา  

๑๗ ลานฟกเซล  ราคา ๔๐,๐๐๐.-บาท  แตราคาตางกันมาก ๔๐,๐๐๐.-บาท   

กับ  ๑๐,๐๐๐.- บาท   ขอนําเรียนแคน้ีครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  คะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดที่จะ

ประธานสภา อบจ.ปน.  อภิปรายอีกไหมคะ  มีไหมคะ  เชิญทานอับดุลเลาะ   มาเส   คะ 

 

นายอับดุลเลาะ   มาเส   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   



ส.อบจ.ปน. เขต อ.ไมแกน ทานนายกฯ  คณะผูบริหาร  เพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ตลอดจน

ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผมนายอับดุลเลาะ  มาเส  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี เขตอําเภอไมแกน  จากการที่ผมไดศึกษารายละเอียดราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ทานนายกฯ  ได

เสนอใหสภาฯ พิจารณาโดยคราวๆ ยังไมละเอียดนัก   ผมดูแลวรูสึกเปนหวงอยู

โครงการหน่ึงคือโครงการเกี่ยวกับการซอมสรางถนนลาดยางแคปซีล  ผมไดทราบมา

วาจังหวัดเรามีถนนถายโอนอยู  ๙๐๐ กวากิโลเมตรหรือ  ๓๐๐ กวาสาย   ซึ่งเมื่อผม

ไปประชุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผานมา  ของเขามีเปนพันๆ  สายเขาก็มีปญหาใน

เรื่องถนนเหลาน้ี  ผมมาเปดดูมีอยู  ๔ -๕ โครงการที่ทานนายกฯ ไดรางฯ ข้ึนมา  เพื่อ

ซอมถนนเปนระยะทางแลวไดประมาณ  ๓  กิโลเมตร   ซึ่งถาเทียบกับเปอรเซ็นตจาก 

 

-๙- 

 

๙๐๐ กวากิโลเมตร  ยังไมได ๑  เปอรเซ็นตทีเ่ราซอมสรางนะครับ   ปญหาในการซอม 

สรางถนนเหลาน้ี   เมื่อเปอรเซ็นตที่เราสามารถซอมไดนอยกวาที่จะไดซอมครบ ๑๐๐ 

เปอรเซ็นตถนนที่ทําไปแลวก็ตองเสียหายอีกเน่ืองจากการใชงาน ผมดูแลวงบประมาณ 

๑๒ ลานกวามันก็ดูเยอะสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  แตระยะทางมันได

นอย ในการแกปญหาถนนที่รับถายโอนมาน้ันนาจะหาวิธีการอื่นบางโดยที่วาสวนกลาง

ถายโอนใหสวนทองถ่ินมาน่ี  ใหแตถนน  ไมใหเงินเพิ่มมันก็หนักใจครับ บางทองถ่ินน้ัน

ทางหลวงชนบทก็ไดรับคืนไปก็มีนะครับ ก็เปนการดีที่เขาไดซอมสรางเองบาง แตของ

เราน้ันยังมีอยูอีกเยอะ งบประมาณไมไดใหมา ที่น้ีเวลาชาวบานพูดกับสมาชิกสภาฯ วา

ถนนที่ถายโอนมาใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีใชการไดไมดีนัก ในฐานะที่ผม

เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผมก็เขาใจปญหาที่ผมไดดูนะครับ ๓,๐๐๐ 

กวากิโลเมตร ๑๒ ลานกวาก็มากสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ซึ่งปญหา

เหลาน้ีผมคิดวาในการแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนไดสัญจรอยางสะดวกข้ึน คงไมมี

โอกาสสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเรา ถาหากวาทานนายกฯ มีวิธีการ

อื่นในการบํารุงรักษาถนนที่ไดรับถายโอนบางก็จะเปนการดีครับ ผมในฐานะสมาชิก

สภาฯ ไดรับขาวที่ไมคอยดีนักจากพี่นองประชาชนในเรื่องของถนนถายโอน  ขอช้ีแจง

และขอใหทานนายกฯ  ไดพิจารณาเรื่องน้ีดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานอับดุลเลาะ   มาเส    ที่ไดมีประเด็นสงสัยในเรื่องงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ซอมแซมถนนที่ไดรับการถายโอนมา   มีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ 

    ไมมีแลวนะ  ขอเชิญทานนายกฯ  ช้ีแจงคะ 



 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพฯ  สมาชิก 

นายก อบจ.ปน.   สภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทกุทาน กอนอื่นผมตองขอขอบคุณ 

    ทานสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๓ ทาน   ที่ไดอภิปรายในเรื่องของงบประมาณรายจายประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   มีทั้งใหการสนับสนุนและมีการต้ังขอสังเกตุในบางรายการ 

ที่คณะผูบริหารน้ัน  ไดต้ังงบประมาณฯไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ทานแรกนะครับ ทานแวหามะ  แวกือจิก  อันที่จริงมันเปน 

เรื่องที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนในเรื่องของการทําประชาคม  รับฟงปญหาของพี่

นองประชาชน การต้ังงบประมาณจะตองยึดหลักในการกระจายงบประมาณใหเต็ม

พื้นที่น้ันจะตองพิจารณาในอับดับรองๆ ลงมา แตเราจะตองคํานึงถึงความจําเปน

เรงดวนกอน ถึงแมวาบางพื้นที่มีปญหาที่ไมเหมือนกัน และจํานวนของปญหามีความ

แตกตางกัน  แตจากการที่เราไดรวบรวมปญหาทั้งหมด เราไดจัดรวมปญหาและแยก

ปญหาในแตละพื้นที่ แตละแผนงานวาในแผนงานในทุกพื้นที่น้ันมีอยูในแผนงานอัน

เดียวกันหรือไม  เราก็มาจัดเรียงลําดับความจําเปนเรงดวนอับดับตนๆ และมาดูใน

รายละเอียดทั้งหมด   แผนงานทั้งหมดจําเปนจะตองทําอยางครอบคลุม    เพราะเปน 

 

 

-๑๐- 

 

ปญหาที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่จะตองครอบคลุม

ดําเนินการทุกแผนงาน  แตจะมีความตางในเรื่องของงบประมาณที่ดําเนินการอาจจะม ี

ความแตกตางอยูที่วา ปญหาใดมีมาก ก็ตองใชงบประมาณมาก ตรงน้ีเราก็ไดมา

ตรวจสอบดูก็ปรากฎวา เปนที่พอใจของคณะผูบริหารในเรื่องของงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอําเภอ และทุกเขตของ

ทานสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๓๐ ทาน  น่ีคือสิ่งที่ผมไดตรวจสอบเบื้องตน  แตจํานวน

งบประมาณหรือจํานวนโครงการน้ันอาจจะแตกตางกัน  บางพื้นที่ก็จะมี ๒-๓ 

โครงการ  บางพื้นที่ก็มี  ๑  โครงการ  และบางพื้นที่ก็มี  ๔ - ๕  โครงการดวยซ้ํา  แต

ก็จะครอบคลุมทั้งหมดและทุกแผนงาน บางแผนงานก็ไมใชงบประมาณ  บางแผนงาน

ก็ใชงบประมาณนอยก็อยูที่ปญหาที่นําเสนอมา และในหนา ๑๖๓  ที่ทานแวหามะ   

แวกือจิก ไดต้ังขอสังเกตุและไดอภิปรายในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธที่เราไดต้ังไว 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ซึ่งตรงน้ีผมก็อยากจะนําเรียนอยางน้ีนะครับวา  ปกติในเรื่อง

ของการจัดทําสื่อประชาสัมพันธจะครอบคลุมทั้งหมด ไมวาจะเปนวัสดุ ครุภัณฑตางๆ  

มันจะอยูในสื่อประชาสัมพันธทั้งสิ้น อยางเชนที่ผานมาเราต้ังงบประมาณไวเกือบ 



๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ของปที่ผานมาเราไดทําในเรื่องของสื่อวารสาร  ซึ่งปกติเฉพาะสื่อ

วารสารอยางเดียวตลอดปงบประมาณเราก็ใชประมาณเกือบ ๔,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท 

อันน้ีดูที่เน้ือหาวาเราจะเพิ่มเน้ือหามากนอยแคไหน  เพิ่มคุณภาพมากนอยแคไหน  ซึ่ง

ที่ผานมาทางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ไดจัดทําวารสารที่พวกเรานําไปมอบ

ใหกับพี่นองประชาชน  เราทําทุกเดือนตลอดปงบประมาณ  ตรงน้ีเราก็ใชงบประมาณ

เกือบ ๔,๐๐๐,๐๐๐  ลานกวาบาท  แตในสวนของปงบประมาณจะมีในเรื่องของการ

ประชาสัมพันธในรูปแบบของแผนพับ และหลายๆ อยาง ไมวาจะเปนในเรื่องของการ

สงเสริมเรื่องของการประชาสัมพันธ  ติดปาย  ประกาศ  แผนไวนิล อะไรตางๆ 

ทั้งหมด  ก็คือวาตลอดปงบประมาณไมวาจะเปนงานอะไรก็แลวแต  ไมวาจะเปนของ

จังหวัดใหทางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ชวยรณรงคประชาสัมพันธ ไมวาจะ

เปนเรื่องของยาเสพติด  เรื่องกิจกรรมตางๆ  เราจะใชเม็ดเงินงบประมาณน้ีแทบทั้งสิ้น 

แตในปน้ีเราต้ังงบประมาณมาก   ที่ทานสมาชิกสภาฯ  ไดต้ังขอสงเกตุเพราะวาเรามี

แผนงานใหมที่ตองการจะประชาสัมพันธในเรื่องของการทองเที่ยว เรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง  ไมวาจะเปนเรื่องของการทําหนังสือ   เพื่อที่จะใหผูสูงอายุสามารถสะทอนถึง

การใชชีวิต   หรือเปนขอมูลสําหรับผูสูงอายุ     ซึ่งปที่ผานมาที่เราไดต้ังงบประมาณไว 

แตไม เพียงพอ เราจะตองโอนงบประมาณทุกป  เพราะมันจะมีในเรื่องของ

ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูขาวสารตางๆ มันมีอีกมาก  การทําออกมาเปน

หนังสือตางๆ เพื่อมาประชาสัมพันธใหกับพี่นองประชาชนใหเยาวชนตางๆ ก็ใช

งบประมาณมากพอสมควร ทานลองคิดดูซิครับ  จํานวนประชากรน้ันเกือบ 

๖๐๐,๐๐๐ คน ถาสมมุติวาเราจะประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับทราบถึง

ขอมูลตางๆ เราก็ตองใชงบประมาณมากพอสมควร ผมคิดวางบประมาณที่เราไดต้ังไว 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาทก็ยังนอย ถาพูดถึงเรื่องการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาง 

-๑๑- 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีไดทํา เพราะวาเดิมเราต้ังไว ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ก็

ยังไมเพียงพอ เฉพาะในเรื่องของการทําวารสารตลอดปงบประมาณ    เพราะทุกเดือน 

เราก็ตองจัดพิมพ ไหนจะตองจัดทําในเรื่องการแถลงนโยบายของฝายบริหารทุกปดวย 

ตรงน้ีก็อยูในงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว    ประเภทวัสดุสํานักงาน 

และสําหรับทานรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ที่ไดต้ังขอสังเกตในเรื่องของการจัดซื้อ

ครุภัณฑ ไมวาจะเปนในเรื่องโทรศัพทเคลื่อนที่  กลองตางๆ ที่ทานไดต้ังขอสังเกตุวา

การซื้อกลองที่ใชงบประมาณมากพอสมควร    ซึ่งการจัดซื้อกลองน้ีมี ๓  ชนิดดวยกัน 

หนา ๑๐๔   ขอ ๓.๑.๘   ต้ังไว  ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพ

ระบบดิจิตอล  ความละเอียดไมนอยกวา ๑๗  ลานฟกเซล  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน



ราชการ โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังงบประมาณไวหองสํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด ตรงน้ีอันที่จริงแลวเราไดต้ังงบประมาณ ในสวนของกระบวนการที่มีการจัดซื้อ

จัดจาง มันจะตองอิงราคาที่ เปนจริง เปนราคาที่จะตองมีการตอรอง ตองดูใน

รายละเอียดหลายๆ อยาง  เพราะฉะน้ันการที่เราไดต้ังโครงการไวในแตละสวน  ใน

สวนของกองกิจการสภาฯ  ที่ตองการกลองที่ใชงบประมาณแค  ๑๐,๐๐๐.-บาท  ขอ 

๓.๑.๑๐ อันน้ีเปนกลองที่เปนราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนการถายภาพกิจกรรมทั่วๆ 

ไป ก็อยูที่คณะกรรการที่จะตองตอรองราคาวาเหลือประมาณเทาไหร แตเราต้ังไวใน

ราคามาตรฐานครุภัณฑไวกอน  ขอวนกลับมาสําหรับกลอง   ที่ต้ังงบประมาณไวที่หอง

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ๔๐,๐๐๐.-บาท  ก็คือเปนกลองคนละชนิดเปน

กลองที่ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  เปนกลองที่มีคุณภาพที่ดีกวา  มันมีความตางกันตรงน้ัน  

ใชสําหรับนายกฯ ในการที่ออกพื้นที่  เพราะผมมีกิจกรรมออกไปขางนอก โดยที่ไมมี

เจาหนาที่ติดตาม เพื่อที่จะไปถายภาพตางๆ ตรงน้ีเปนเหตุผลที่เราจะตองต้ังไวอีกชนิด

หน่ึง  ที่จะตองใชในสภาพที่มันมีความตางกัน ในสวนของกองกิจการสภาฯ ที่ต้ังไว 

๑๐,๐๐๐.-บาท ใชเฉพาะในเรื่องกิจกรรมของกิจการสภาฯ ที่อยูในสํานักงานเทาน้ันเอง  

สวนอีกรายการหน่ึง  ขอ ๓.๑.๙  ต้ังไว  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลอง

ถายรูประบบดิจิตอล  ความละเอียดไมนอยกวา  ๓๖  ลานฟกเซล  จอ LCD   ไมนอยกวา 

 ๓.๒  น้ิว  พรอมอุปกรณเสนสซูมระยะไกล  ๘๐ - ๔๐๐  มิลลิเมตร   จํานวน  ๑  ตัว   

เลนสมุมกวางไมนอยกวา  ๑๔ มิลลิเมตร  จํานวน ๑ ตัว เพื่อใชในการถายภาพ

กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตามความเหมาะสมและใชในการปฏิบัติราชการ  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป 

เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    ต้ังงบประมาณ 

ไวที่หองสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    เปนรายการจัดซื้อกลอง  ผมเอง

ก็ดูวาในเรื่องการใชงานที่ครอบคลุมเกือบทั้งหมด และเปนกลองทีมีประสิทธิภาพมาก 

ในการจัดกิจกรรมที่เปนกิจกรรมใหญ   กิจกรรมที่มีคนเปนจํานวนมาก   ซึ่งองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีของเราก็มีนโยบายมีโครงการที่รองรับกิจกรรม  

 

-๑๒- 

 

ใหญๆ มาหลายกิจกรรม  จึงจําเปนในเรื่องที่จะตองมีกลองประเภทน้ี เพื่อเราจะไดใช

ในกิจกรรมสําคัญตามที่ไดกลาวมา  สวนสเปกรายละเอียดน้ัน  เราก็ไดดูวาเปนสเปกที่ 

เหมาะสมกับงานหรือไม  แตมันก็เปนกลองที่เปนราคามาตรฐานของทองตลาด ตรงน้ี

เปนสิ่งที่อยากจะนําเรียนใหเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทาน     ถาหากวาทานมีอะไรที่จะ 



เพิ่มเติมในสวนน้ีก็สามารถที่จะนําเสนอและไปสูการแปรญัตติก็ไดครับ และอีกเรื่อง

หน่ึงครับ  ขอ ๓.๑.๗  ต้ังไว  ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 

จํานวน ๑ เครื่องสําหรับผูบริหาร เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดตอราชการ 

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคา 

มาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังงบประมาณไวหองสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  อันน้ี

ผมวาเปนสิ่งที่จําเปน  แตจะเหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็อยูที่การตัดสินใจอีกครั้งหน่ึง

เราตองใชในรูปแบบใดที่จะใหเกิดความเหมาะสมและใชประโยชนใหมาก  ตรงน้ีเปน

สิ่งที่เราตองเผื่อไววาจะซื้อโทรศัพทอีกเครื่อง  และในสวนของทานอับดุลเลาะ   มาเส 

ก็เปนเรื่องของการต้ังขอสังเกตในเรื่องของการดูแลถนนถายโอน  ซึ่งทางองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี ไดรับถนนถายโอนมาประมาณ ๓๐๐ กวากิโลเมตร ทานก็

ไดต้ังขอสังเกตุในเรื่องของการบูรณะดูแลถนนสายดังกลาว  ซึ่งในปน้ีทานก็ไดต้ังขอ

สังเกตุวาเราไดต้ังงบประมาณไว ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ผมอยากจะนําเรียนอยางน้ีวา 

ในปน้ีเราไดต้ังงบประมาณไวไมมาก สืบเน่ืองมาจากเรามีแผนในการดูแลในการซอม

บํารุงถนนสายถายโอน โดยใชอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือที่เรามีอยู โดยเราจะเนนใน

เรื่องของวัสดุ  เพิ่มจํานวนวัสดุเพื่อที่จะเขาไปแกปญหาและใชงบประมาณไมมาก  แต

ใชรถอยางคุมคา และอีกเหตุผลหน่ึงก็คือวา ในปที่ผานมาเราก็ไดใชงบประมาณเกือบ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ในการบูรณะในเรื่องของถนนสายถายโอนในจังหวัดปตตานี  

ตามที่เจาหนาที่ไดนําเสนอจัดเรียงลําดับเรื่องของความจําเปนเรงดวน  และในปน้ีที่ใช

งบประมาณไมมากน้ัน   เพราะมีถนนไมกี่สายเกี่ยวกับการปูแอสฟสติก  เราก็เลือกเอา

โครงการของป ๒๕๕๖  ที่เรายังไมไดดําเนินการและมีความจําเปนตอเน่ืองที่จะตอง

ซอมบํารุงในป ๒๕๕๗  ขอนําเรียนช้ีแจงใหทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดรับทราบ

ขอบคุณครับ 

 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ คะ  ที่ไดช้ีแจงตอขอสงสัยของทานสมาชิกสภา ฯ ทั้ง ๓ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ทาน  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เชิญทานแวหามะ  แวกือจิก  คะ 
 

 

 

นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๓ อ.เมือง ทานนายกฯ   คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

ตลอดจนผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผมนายแวหามะ   แวกือจิก   สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓  อําเภอเมือง  ก็ขอขอบคุณทานนายกฯ 

 

-๑๓- 



 

ที่ไดกรุณาช้ีแจงรายละเอียดที่กระผมไดต้ังขอสงเกตุ   ในเรื่องงบประมาณ    เรื่องการ

ประชาสัมพันธ  จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  สิ่งหน่ึงที่เปนการประชาสัมพันธ  ซึ่ง

ผมคิดวามันก็นาสนใจก็คือปที่แลวเรามีงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ใหกับสถานีวิทยุ 

อสมท. ปตตานี   แตปรากฏวาปน้ีไมมี  ผมเขาใจวาจากการวิจัยของศูนยเฝาระวัง

สถานการณภาคใต หรือ DEEP SOUTH WATCH ประชาชนในพื้นที่ฟงวิทยุมากที่สุด 

การประชาสัมพันธที่ไดผลกับประชาชนระดับรากหญา  ผมอยากใหทานนายกฯ ชวย

เพิ่มเติม เพราะวาสื่อวิทยุมันมีอิทธิพลตอคนในพื้นที่ ผมคิดวางานประชาสัมพันธของ

เราออนดอยในเรื่องน้ี  ถาเปนไปไดอยากจะใหทานนายกฯ ไดมองเห็นถึงศักยภาพของ

สื่อวิทยุในพื้นที่ เพราะวาชาวบานนอกจากจะอานหนังสือไมคอยไดแลว สวนหน่ึงเปน

จุดออน ก็นาสนใจที่จะเพิ่มเติมในงบประมาณสวนน้ี ตรงน้ีเปนขอสังเกตุและอีกเรื่อง

นะครับ  หนา ๘๕  เปนขอสังเกตเหมือนกันวาทําไมปน้ีไมมีงบประมาณ  หรือวาเราไม

จําเปนหรืออยางไร   ก็คือคาจางเหมารักษาความปลอดภัยอาคารโอท็อป  ซึ่งเราไดต้ัง 

งบประมาณ ๓ - ๔  ปดวยกัน  ต้ังแตป  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  แตพอมาถึง ๒๕๕๗ 

งบประมาณน้ีไมมี  หรือวาเปนอยางไร ก็อยากใหทานนายกฯ ชวยช้ีแจงเพิ่มเติมดวย 

มาที่หนา ๙๙  ขอ ๒.๑.๓๑  ต้ังไว ๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการฝกอบรมสัมมนาผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ที่

ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

และขาราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เพื่อเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณในการทํางาน เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องด่ืม คาวัสดุ

อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการฝกอบรมสัมมนา ต้ัง

งบประมาณไวที่หองสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ผมอยากจะใหทานนายกฯ 

ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องน้ี   เผื่อทานสมาชิกสภาฯ   ไดมีสวนรวมในการที่จะ

อบรมในโอกาสตอไป  ก็ไดต้ังขอสังเกตุ  ๒ - ๓ ขอ  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก   คะ   ที่มีขอสังเกตและขอสงสัยในบาง

ประธานสภา อบจ.ปน.  รายการของขอบญัญัติฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เรียนเชิญคะ 

    เชิญทานรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  เชิญคะ 

 

นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ ทานนายกฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.เมือง  คณะผูบริหาร  เพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสวนราชการและ 

    ผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองคการ 



บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒  อําเภอเมือง  ผมตองขอขอบคุณทานนายกฯ  ที่ได

ขยายความขอสังเกตุที่ผมไดต้ังไวและทําความเขากับพี่นองประชาชนรวมถึงตัวผมดวย 

ครับตอไป  หนา ๑๖๔   แผนงานศาสนา และวัฒนธรรม   ผมขอขอบคุณทานนายกฯ

ที่ใหความสนับสนุนงบมูลนิธิเจาเฮงสือ เพราะวาที่ผานมป ๒๕๕๖ ทานนายกฯ ก็ใหงบ

สนับสนุนมูลนิธิเจาเฮงสือ  สวนทางทางมูลนิธิฯ ก็ไดทําหนังสือขอบคุณกลับมา และป 

 

-๑๔- 

 

น้ีทานนายกฯ   ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญองชาวจีนไหหลําที่จัดงานมูลนิธิเจาเฮงสือ  

และป  ๒๕๕๗  ทานก็ไดต้ังงบประมาณไว  ๓๐,๐๐๐.-บาท   ผมในฐานะสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒  อําเภอเมือง  ขอขอบคุณทานนายกฯ แทน

พี่นองประชาชนดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานรามดิน  อารีอับดุลซอมะ คะ ที่มีขอสังเกตและขอสงสัยเกี่ยวกับ

ประธานสภา อบจ.ปน.  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   มีสมาชิกสภาฯ   

ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เรียนเชิญคะ  ไมมีนะคะ  เชิญทานนายกฯ  แถลงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพฯ   สมาชิก 

นายก อบจ.ปน. สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทุกทาน   ผมตองขอขอบคุณทาน

สมาชิกสภาฯ ที่ไดอภิปรายในเรื่องของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗  เพิ่มเติม  มีอยู ๒ - ๓ เรื่องดวยกัน  เรื่องแรกก็คือขอสงสัยของทานสมาชิก

สภาฯ ทานแวหามะ   แวกือจิก  ไดต้ังขอสังเกตอีก ๒ เรื่อง  เรื่องแรกคือเรื่องของ

คาจางเหมารักษาความปลอดภัยอาคารโอท็อป  คือจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

 ในศูนยโอท็อปที่ทุงนเรนทร  ก็ ได ต้ังขอสังเกตวาในป ๒๕๕๖ ไดต้ังงบไวตลอด

ปงบประมาณ แตสวนของป ๒๕๕๗ น้ัน  ไมได ต้ังไว  เหตุผลใด  ซึ่งผมก็ได ดู

รายละเอียดและเจาหนาที่ก็ไดเอาเอกสารมาใหผม  หนา ๑๑๓  ลําดับที่ ๒.๑.๕  ต้ังไว  

๒๔๔,๘๐๐.-บาท   เพื่อจายเปนคาจางเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนยแสดง

และจําหนายสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP)  โดยจางเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยอาคารศูนยโอท็อป  เบิกจายตามความจําเปนตลอดปงบประมาณ  ต้ัง

งบประมาณไวที่กองคลัง  ตอนน้ีก็ยังมีอยูนะครับ  ผมก็ตกใจกลัววาจะตกรายการตรง

น้ีไป   ถาตกไปก็ตองมีการแปรญัตติเพิ่มเติม  เพราะผมเองก็ไดใหความสําคัญและ

ตองการพัฒนาที่ ศูนยโอท็อปข้ึนมา จําเปนที่จะตองมีการจางเหมารักษาความ

ปลอดภัยในเรื่องของอาคารสถานที่  ในเรื่องที่ ๒  คือโครงการฝกอบรมสัมมนา



ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ที่ปรึกษานายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและขาราชการ 
ในสังกัดอ ง ค ก า ร บ ร ิห า ร ส วนจ ัง ห ว ัดป ต ต าน ี  เ พื ่อ เ พิ ่ม พ ูนความ รู แ ล ะ

ประสบการณในการทํางาน  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาอาหาร  เครื่องด่ืม  

คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการฝกอบรม

สัมมนา  ต้ังงบประมาณไวที่หองสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ต้ังไว

๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  อันที่จริงเปนการอบรมดูงานประจําที่เราไดทําอยู  และมีอีกสวน

หน่ึงอยูที่กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  หนา ๑๐๐  ขอ  ๒.๑.๓๖   ต้ังไว  

๘๐๐,๐๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขารับการฝกอบรมสัมมนา 

สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ที่สวนกลาง  สวนภูมิภาค หรือ

หนวยงานอื่นๆ ดําเนินการ  เชน สถาบันพัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมที่ทานสมาชิก 

-๑๕- 

 

สภาฯ ตองเขาอบรม  และถามีหนวยงานอื่นเชิญชวนสมาชิกสภาฯ เขาอบรม  ก็จะใช

งบประมาณที่ไดต้ังไวที่กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด    แตตรงน้ีเปนการ 

อบรมทัศนศึกษาดูงานอยางที่เราไดทํามาทุกปก็ขอนําเรียนช้ีแจงวาการต้ังงบประมาณ

ตามที่เราเห็นวาเราจะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐฯ  อันน้ีก็อยูในงบประมาณน้ีครับ 

และการอบรมกอนไปก็จะตองดําเนินการทําโดยที่ตองมอบใหสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่น้ันดําเนินการตอไปอยูในงบประมาณจํานวนน้ีนะครับ เปนงบประมาณคาใชจาย 

อบรมเดินทางของสมาชิกสภาฯ  ผูบริหาร  ตลอดจนเลขานุการนายกฯ  ที่ปรึกษา

นายกฯ   และอีกทานที่ไดอภิปรายเพิ่มเติมในสวนของทานรามดิน   อารีอับดุลซอมะ 

 ก็เปนการอภิปรายสนับสนุนในเรื่องของการอุดหนุนงบประมาณใหกับมูลนิธิเจาเฮงสือ 

 ในวงเงินงบประมาณ  ๓๐,๐๐๐.-บาท   ผมไดพูดคุยทําความเขาใจกับทานรามดินและ

ทานก็ไดเชิญประธานมูลนิธิเจาเฮงสือมาพบผม  แตบังเอิญในวันน้ันทานไดพูดคุยและ 

กระบวนการของการจัดทําขอบัญญัติน้ัน ไดเสร็จสิ้นแลว   แตผมเห็นวางบประมาณน้ี

ยังนอยกวาที่ทานตองการ เราก็มีวิธีการในการพิจารณาดําเนินการตอไป เมื่อถึงเวลา

น้ันครับ  หากทานเห็นวาคาใชจายตรงน้ี มีอะไรบางที่ตองเพิ่มเติม ที่เราใหการอุดหนุน

ไป ถาเปนการขอเราก็จะหางบประมาณใหกับทาน  ก็ไดนําเรียนใหทานเขาใจ  เพราะ

ทานน้ันมาพูดคุยกอนที่จะมาเพิ่มเติมงบประมาณสวนที่วายังขาดอยู  และทางองคการ

บริหารสวนจังหวัด ก็ไดปดงบประมาณไปแลว  ทานก็คงจะเขาใจนะครับ ในการ

สนับสนุนในการอภิปรายครั้งน้ีครับ  ขอบคุณครับ 

 



นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ คะ  ที่ไดช้ีแจงขอสังเกตและขอสงสัยเกี่ยวกับขอบัญญัติ

ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗    มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะ 

อภิปรายอีกไหมคะ  เรียนเชิญคะ  ไมมีแลวนะคะ  ตอไปดิฉันจะขอมติคะ 

-  สมาชิกสภาฯ   ทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  กรุณายกมือข้ึนคะ  เอามือลงคะ 

-  สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  กรุณายกมือข้ึนคะ   ไมมีนะคะ 

เปนอันวาสภาฯ แหงน้ีรับหลกัการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   จํานวน  ๒๙  เสียงนะคะ 

ในวาระที่ ๒  ข้ันแปรญัตติจะตองสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ฉบับน้ีใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติพิจารณา

โดยละเอียด  ซึ่งสภาฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการเรียบรอยแลวมีทานอับดุลเลาะ  มาเส  

เปนประธาน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๔๕  วรรค ๓  

ใหสภากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา  ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภา

ทองถ่ิน มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณน้ัน และใหสภากําหนดวัน  เวลา  

 

-๑๖- 

 

สถานที่ในการแปรญัตติของคณะกรรมการตามขอบังคับ  ขอ ๔๙, ๕๐, ๑๑๐  ลําดับแรก

ขอใหที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  เชิญทานแวหามะ   แวกือจิก  คะ 

 

นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๓ อ.เมือง ทานนายกฯ   คณะผูบริหาร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

ตลอดจนผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน   กระผมนายแวหามะ   แวกือจิก   สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อําเภอเมือง   เมื่อสภาฯ ไดรับหลักการ 

วาระแรกแลว   กระผมขอเสนอระยะเวลาคําแปรญัตติไวไมนอยกวา  ๒๔  ช่ัวโมงคือ

วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ถึงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๓.๐๐ น.   

ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ  ทานแวหามะ  แวกือจิก  ก็ไดเสนอคําแปรญัตติไวไมนอย 

ประธานสภา อบจ.ปน.  กวา  ๒๔  ช่ัวโมง   คือวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ถึงวันที่  ๑   



ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหม  

ไมมีนะคะ  ลําดับตอไปใหสภาฯกําหนดวัน วาจะใชเวลาแปรญัตติกี่วัน  จากวันไหนถึง

วันไหน  เวลาเทาไร  สถานที่ที่ไหน  ขอเชิญเสนอคะ   เชิญทานอัศมี   หยีดาโอะ  คะ 
 

 

 

นายอัศมี   หยีดาโอะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๑ อ.หนองจิก ทานนายกฯ   คณะผูบริหาร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

ตลอดจนผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผมนายอัศมี   หยีดาโอะ   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อําเภอหนองจิก  กระผมขอเสนอระยะเวลา

การประชุมพิจารณาการแปรญัตติวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา  

๑๖.๐๐  น.   ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (หองกองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด)   ขอผูรับรองดวย   ขอบคุณครับ 
 

 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ   ทานอัศมี   หยีดาโอะ   ไดเสนอการประชุมพิจารณาคํา 

ประธานสภา อบจ.ปน. แปรญัตติ    คือวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   ถึงเวลา  ๑๖.๐๐  น.  

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (หองกองกิจการสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด)  มีใครเห็นเปนอยางอื่นไหม   ดังน้ัน  ดิฉันจะขอสรุปอีกครั้งนะคะ  

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา  ๒๔ ช่ัวโมง  คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖   

เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น. และประชุมพิจารณา

คําแปรญัตติ   วันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น.   

  ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (หองกองกิจการสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด) ลําดับตอไป ดิฉันจะขอนัดประชุมเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓  

ในวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  ตอไปเรื่องที่เสนอใหม   

   -๑๗- 

 

 ๕.๒  ญัตติ  ขอความเห็นชอบใหสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี  

ใชที่ดินกอสรางอาคารสํานักงานภายในสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  ขอเชิญนายกฯ  แถลงคะ 

    

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพฯ   สมาชิก 

นายก อบจ.ปน.   สภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทกุทาน  

     สํานักงานการทองเกี่ยวและกีฬาจงัหวัดปตตานีแจงวา  ปงบประมาณ ๒๕๕๖  



สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา เขตทองที่จังหวัดปตตานี  ไดรับการโอน

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนคากอสราง

อาคารสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี  ตามแผนงานพัฒนาการ

ทองเที่ยวและบริการ สํานักปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  จึงขอความ 

อนุเคราะหมายังองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ขอใชที่ ดินกอสรางอาคาร

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีในบริเวณสนามกีฬากลางองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ไดพิจารณาแลว  ปจจุบันสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีใช

อาคารอัฒจันทรมีหลังคาสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเปนที่ต้ัง

สํานักงาน เห็นควรใหสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีใชที่ดินกอสราง

อาคารสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีในบริเวณสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ขอ  ๑๕๕   กําหนดไววา  “การใหบุคคลใดใชหรือสิทธิใดๆ  อันเกี่ยวกับพัสดุ

ประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรบัความ

เห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินน้ัน”  

 ในการน้ี  จึงขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ได

พิจารณาใหความเห็นชอบ   ใหสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีใชที่ดิน

กอสรางอาคารสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีในบริเวณสนามกีฬา

กลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   จํานวน  ๔๐๐  ตารางวา   ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ  ที่ไดแถลงคะ   มีสมาชิกสภาฯ    ทานใดจะอภิปรายใน 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ญัตติน้ีไหมคะ  เรียนเชิญคะ  เชิญคุณอับดุลเลาะ   มาเส   คะ 

 

นายอับดุลเลาะ   มาเส   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต อ.ไมแกน ทานนายกฯ   คณะผูบริหาร    เพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

ตลอดจนผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผมนายอับดุลเลาะ   มาเส   สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เขตอําเภอไมแกน   กระผมเห็นวาการที่จะเสริม 

-๑๘- 

 

อะไรในสนามกีฬากลางฯ  ก็เปนเรื่องที่ดีมาก  โดยเฉพาะของสํานักงานการทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัดปตตานี  เขาจะไดมีสํานักงาน  ซึ่ง  ณ  วันน้ียังใชสถานที่ของเราอยู  



เมื่อเขามีอาคารอยู  สถานที่ของเราก็จะวางเพื่อใชทํากิจกรรมอื่นไดจากการที่เขาขอ

ความอนุเคราะหมา ทานนายกฯ ไดขอความเห็นชอบจากสภาฯ ผมดูเน้ือที่แลวมัน

นอยนิด  ๔๐๐  ตารางวาหรือเทากับ ๑ งาน เมื่อไปดูผังประกอบของตัวอาคารน้ัน ก็ 

๒๐๐ ตารางวา  ซึ่งมีที่เหลือจากชายคาอาคารนิดหนอย  แตทางสภาฯรูวาสรางใน

บริเวณสนามกีฬากลางฯ  ขณะน้ีสภาฯ จะใหความเห็นชอบหรือไม ยังไมรูวาใหใชตรง

จุดไหนของสนามกีฬากลางฯ  เพราะอะไรที่เกิดข้ึนในสนามกีฬากลางฯ น้ันจะมี

หรือไมมีก็ตรงสนามกีฬากลางน่ันแหละ  จะมีอะไรที่แปลกๆ ถาเราใหจุดที่ทําใหเสีย

พื้นที่ในการทํากิจกรรมอื่นๆ ก็ไมควรอนุมัติ  แตก็ตองเล็งเห็นความสําคัญของการ

สงเสริมทางดานการทองเที่ยวและการกีฬาใหพี่นองประชาชนจังหวัดปตตานี  แลว

สมควรอยางย่ิงที่จะให  กระผมขอทราบจุดที่สนามกีฬากลางฯ ที่จะใหสํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีใช วาจุดใดครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานอับดุลเลาะ   มาเส    ที่ไดมีประเด็นสงสัยในเรื่องน้ีนะคะ 

ประธานสภา อบจ.ปน. มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  ไมมีแลวนะ  ขอเชิญทานนายกฯ  

ช้ีแจงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพฯ   สมาชิก 

นายก อบจ.ปน. สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทุกทาน   ผมตองขอขอบคุณทาน

สมาชิกสภาฯ ที่ไดอภิปรายและไดต้ังขอสังเกตุในเรื่องของสํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดปตตานีใชที่ดินกอสรางอาคารสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ปตตานี  ในเน้ือที่  ๔๐๐  ตารางวา  ซึ่งอันที่จริงแลวกระผมเองก็ไดคิดไตรตรองอยู

นานในการนําเสนอหรืออนุญาตในเบื้องตนในการขอใชสถานที่  แตผมก็เช่ือวาทาน

สมาชิกสภาฯ  มีเหตุผลในการอนุมัติใหสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี 

ใช ผมเองก็อยากจะนําเรียนความเปนมาสักนิดหน่ึง ที่จริงแลวสํานักงานการทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัดปตตานี หรือสนามกีฬาน้ัน เดิมอยูกับการกีฬาแหงประเทศไทย   

ภายหลังไดถายโอนมาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็คือองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี และมีเงือนไขของการมอบภารกิจการรับผิดชอบสนามกีฬาฯ ใหกับทาง

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ซึ่งในขณะน้ันคือสนามกีฬา  มีทั้งสมาคมกีฬา การ

กีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดปตตานี ซึ่งต้ังอยูในบริเวณสนามกีฬากลางฯ  และยังมี

สํานักงานการทองเที่ยวและนันทนาการจังหวัดปตตานีก็อยูในบริเวณสนามกฬีากลางฯ 

ของเรา พอมีการถายโอนภารกจิสนามกีฬาทั้งหมดใหกับทองถ่ิน  เปนไปตามกฎหมาย

ที่จะตองถายโอนทรัพยสินทั้งหมดใหกับองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานีดวย  เลยมี

ประเด็น  สํานักงาน ๒ หนวยงานที่อยูในสนามกีฬากลางฯ  จะทําอยางไรในเมื่อเขาไม 



    

   -๑๙- 

 

มีสํานักงานที่จะตองไปหาสํานักงานใหมซึง่ยังไมมเีลย  ไดมกีารทําขอตกลงเปนเงื่อนไข

บันทึกการสงมอบ  ซึ่งมันไมใชกฎหมายก็คือวาภารกิจน้ีตองมอบทัง้หมดเลย แตมันจะ

มีขอตกลงซึ่งตอนองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีรับโอนมาคือวารับ-มอบทรพัยสิน

ดังกลาวสมัยทานผูวาราชการจังหวัดปตตานี ทานเชิดพันธ  ณ  สงขลา  ซึ่งตอนน้ันผม 

ก็ดํารงตําแหนงนายกฯ อยู รับมอบวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘  รับสนามกีฬากลางฯ 

โดยมีเงือ่นไขคือ  

 ๑.  อาคารสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยที่แยกเปนอาคารเฉพาะและ

ต้ังอยูในสนามกีฬากลางฯ จังหวัดปตตานี  ยกเวนขอไมถายโอน ซึ่งอาคารดังกลาว จะ

เปนผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภคทุกอยาง ก็คือไมขอถายโอน  ยังยกเวนอยู  

 ๒.  อาคารสํานักงานของการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี  จะเปน

ผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภค  เชน คานํ้า คาไฟ เองตางหาก 

 ๓.  จังหวัดปตตานี ศูนยทองเที่ยวกีฬาขอสงวนสิทธ์ิในการใชอุปกรณและสิ่ง

ในการอํานวยความสะดวกของสนามกีฬากลางฯ ในกรณีศูนยมีความจําเปน หากเขามี

ความจําเปนที่ตองใชสนามกีฬากลางฯ  ก็ยกเวน  เขาก็สามารถจัดดําเนินการได 

 ๔. องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี รับบุคลากร ลูกจาง กกท. เพื่อให

ดําเนินการดูแลสนามกีฬากลางฯ ตอไปดวย คือเขามีบุคลากร พนักงานของทองเที่ยว

กีฬา กกท. ก็มีพนักงานจางคือเรารับโอนมาอยูกับเรา ถาขอสงวนสิทธ์ิในการใชศูนย

ทองเที่ยว ก็คือเขาขอกันที่ดิน ๔๐๐ ตารางวาเปนที่กอสรางสํานักงานฯ ตรงไหนก็ได

ในสนามกีฬากลางฯ  

 ๕. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จัดหนวยงานรับผิดชอบ จัด

อัตรากําลังพนักงานจางลูกจางและสนามกีฬากลางฯ เปนขอตกลงซึ่งมันไมใชกฎหมาย 

แตเจาหนาที่เราก็กังวลอยูวาเปนเงื่อนไข พรบ. กระจายอํานาจ การโอนภารกิจน้ันดูไม

มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  แตดวยขอตกลงน้ีที่เราทํามา ก็คือวาในเมื่อทางสํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี เขาไมมีสํานักงานของเขาไดของบมาและตองการที่

จะสรางสํานักงานเปนเอกเทศของตัวเอง โดยไมตองไปใชสถานที่ติดอัฒจันทรเขาก็เคย

ย่ืนเงื่อนไขตรงน้ีวาจําเปน ที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีตองหาที่สําหรับเขาก็

คือ ๔๐๐ ตารางวา ก็ประมาณ ๑ ไร อาจจะดูวามากก็ไดและก็ไดดําเนินการไปแลว 

ตอกเสาเข็มไปแลว โดยที่เขาย่ืนเงื่อนไขตรงน้ีมา  แตเขาก็ไมไดขออนุญาตจากองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีเปนลายลักษณอักษร และผมเองก็ยังไมไดเซ็นตอนุญาต แต



พอไปดูเขาตองการตรงไหน เราเห็นวาไมกระทบตอแผนการพัฒนาสนามกีฬาฯ ผมก็

เลยอนุญาต   แตการอนุญาตจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อตองไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ 

ซึ่งตรงน้ีคือวาอยูที่สภาฯ จะพิจารณาเห็นความสําคัญหรือไม ผมไมทราบวาเจาหนาที่

ไดแจกทานสมาชิกสภาฯ หรือไม  หากทานเขาดานหนาสวนสมเด็จฯ เขามาถึงก็จะอยู 

ทางซายมือติดกับสนามฟุตบอล ๓ เรามีแผนสรางสนามฟุตบอล  แตก็ไมไดกระทบตอ

พื้นที่ที่เราจะสรางสนาม  ในเมื่อเขาไดดําเนินการกอนหนาน้ีแลวและสัญญาจัดซื้อจัด

จางผูรับจางไปแลว ก็ไมไดกระทบตอการพัฒนาและสอดคลองในเรื่องขอตกลง ครัง้แรกผมก ็

   -๒๐- 

 

เลยอนุญาต แตการที่จะอนุญาตไดอยางสมบูรณตองไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ  

ตรงน้ีก็อยูที่สภาฯ ที่จะพิจารณาใหความเห็นชอบตามที่เขาขออนุญาตหรือไมเขาขอใน

ที่น้ีก็คือ ๔๐๐ ตารางวา แตเราก็ไดพูดคุยเบื้องตน เอาเฉพาะสวนที่ใชประโยชนคือ   

จะทําแบบบริเวณกวางขวางเกินกวาความจําเปนไมได   เพราะตองใช 

พื้นที่เยอะ  เพราะฉะน้ัน  ฝายเจาหนาที่เขาไปสํารวจเน้ือที่ที่จะตองใชคือประมาณ 

๒๐๐ ตารางวา หากทานสมาชิกสภาฯ เห็นวามันจําเปนแคน้ัน หรือวาสมควรที่จะให

ถึง ๔๐๐ ตารางวาตามที่ตกลงก็ไมเปนไร  ถาทานสมาชิกสภา เห็นอนุญาตใหได

ประมาณ ๒๐๐ ตาราวา เทาที่มีความจําเปนจริงๆ ก็อยูที่อํานาจของสภาฯ แหงน้ีที่จะ

พิจารณาอนุมัติ ผมเองคิดวาเปนหนวยงานดวยกันเลยอนุญาต  แตเขาขอมาคือตาม

ขอตกลงเดิมขอกันพื้นที่ ๔๐๐ ตาราวา แตไมทราบวาอยูตรงไหน เขาไปเลือกเอาเอง

เราไปดูทีหลังก็ไมไดกระทบกับแผนพัฒนาสนามฟุตบอล ๓ ของเรา ขอใหสภาฯ 

พิจารณาอนุมัติ  ทานจะเห็นดวยตามที่ผมเสนอหรือจะแกไขเพิ่มเติมก็อยูที่ทานสมาชิก

สภาฯ แหงน้ี  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ คะ ที่ไดช้ีแจงตอขอสงสัยของคุณอับดุลเลาะ  มาเส   มี    

ประธานสภา อบจ.ปน.  สมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เชิญคะ  เชิญคุณแวหามะ  แวกือจิก  คะ 

 

นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๓ อ.เมือง ทานนายกฯ  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดจน

ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน   กระผมนายแวหามะ   แวกือจิก   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อําเภอเมือง เทาที่ผมฟงทานนายกไดช้ีแจง

มี  ๒  เรื่องที่ซับซอนคือ  

 ๑. ขอตกลง ๔๐๐  ตารางวา 



 ๒. ไปดําเนินการกอนแลวมาขออนุญาตจากสภาฯ ซึ่งเปน ๒ เรื่องที่ฟงแลวไม

ใชกฎหมายก็จริง  แตตองอํานวยความสะดวกใหเขา แตประเด็นที่เราของใจก็คือทําไม

ตองสรางกอนแลวมาขออนุญาตภายหลงั  น่ีเปนประเด็นตองทําความเขาใจ สวนวาจะ

ใหหรอืไมใหไมใชประเด็นใหญ  ขอบคุณครับ 
 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก  คะ  ที่ไดมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใหใช 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ที่ดินสําหรับกอสรางอาคารสํานักงานของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

ปตตานี  ในเน้ือที่  ๔๐๐ ตารางวา หรือ  ๒๐๐ ตารางวา  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะ

อภิปรายอีกไหมคะ  เชิญคุณยูนัยดล   ตวนปูเตะ  

 

นายยูนัยดล   ตวนปูเตะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๓ อ.สายบุรี ทานนายกฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดจน

ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน   กระผมนายยูนัยดล   ตวนปูเตะ   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต  ๑   อําเภอสายบุรี   ตามความเขาใจของผม 

-๒๑- 

 

นะครับ ทานนายกฯ ไดอภิปรายในเรื่องขอตกลงกอน  และการที่จะขออนุญาตทาง

สภาฯ เปนไปตามข้ันตอน  แตจริงๆ แลว ตามที่ผมเขาใจก็คือในสัญญาเดิมเขา

สามารถที่จะใชพื้นที่ ๔๐๐ ตารางวา ซึ่งผมคิดวาประมาณ ๑ ไร และฝายงานกองชาง

ดูแลวไมไดกระทบเกี่ยวกับการพัฒนาสนามกีฬากลางฯ   ผมคิดวาเราก็นาจะให 

ความอนุเคราะหเขา  เพราะวาในการสรางอาคารสํานักงานของสํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีอยูในบริเวณสนามกีฬากลางฯ ผมวาก็มีความ

เหมาะสม ผมมีความเห็นเพียงเทาน้ีครับ  ผมขอใหเพื่อนสมาชิกสภาฯ โปรดทําความ

เขาใจและมองดูวาขอกําหนดเดิมเปนอยางไร  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานยูนัยดล   ตวนปูเต   คะ   ที่ไดมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใหใช 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ที่ดินสําหรับกอสรางอาคารสํานักงานของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี   

มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เชิญคุณอับดุลเลาะ   มาเส   คะ  

 

นายอับดุลเลาะ   มาเส   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต อ.ไมแกน ทานนายกฯ   คณะผูบริหาร    เพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

ตลอดจนผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน   กระผมนายอับดุลเลาะ   มาเส  สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขตอําเภอไมแกน  ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหน่ึง



ครับ  จากการที่ไดศึกษาผังมา  ถาดูจากตัวอาคารจริงๆ ก็ยาวแค ๒๐ เมตร  กวาง

ประมาณ ๑๒ เมตร  เทากับ ๒๐๐ กวาตารางเมตรเทาน้ัน  จะสรางอาคาร  ๒๐๐ กวา

ตารางเมตร  เมื่อเทียบกับตารางวาแลวก็ประมาร ๕๐ ตารางวา  ซึ่ง ๔ เทานะครับ  

ซึ่งที่ขอมา ๑  ไรเทากับ ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  ในขณะที่สรางอาคารใชประมาณ  

๒๔๐  ตารางเมตร  ความเหลือของพื้นที่อาคารจริงๆ  และประกอบกับผังที่เห็นอยูมุม

ของถนน  สถานที่จอดรถของเจาหนาที่  เวลาไปทํางานก็จอดบนถนน  เราไดสรางไว

พอสมควร  การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีจัดกิจกรรมตางๆ แนนอน  ไมไดจัดใน

บริเวณที่ของเราแค ๑ ไรแคน้ัน การจัดกิจกรรมตางๆ ในสนามกีฬา ก็ตองใชสนาม

กีฬากลางฯ ของเราอยูแลว  เพื่อเปนการปกปองที่ของพี่นองประชาชนดวยกัน  การ

ดูแลของพวกเราน้ัน ผมวาการใหเปนการดีที่สุดและเปนการสงเสริมการกีฬาตอพี่นอง

ประชาชนเราดวย  แตการที่จะใหตามที่เขาขอมา  ตอไปหนวยงานที่มีความจําเปนแต

เราก็เห็นวาควรที่จะใหมีเพื่อเปนการสงเสริมการกีฬา  อาจจะมีโรงเรียนการกีฬาข้ึน

มาแลวไมมีสถานที่กอสราง เขาก็ตองมาขออีกผมขอเสนอใหสภาฯ อนุญาตใหแค  

๒๐๐  ตารางวา  ขอขอบคุณครับ   

  

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานอับดุลเลาะ  มาเส   คะ   ที่ไดมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใหใช 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ที่ดินสําหรับกอสรางอาคารสํานักงานของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี   

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เชิญคุณยูนัยดล  ตวนปูเตะ   อีกครั้งคะ  

 

 

-๒๒-  

 

นายยูนัยดล   ตวนปูเตะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๓ อ.สายบุรี ทานนายกฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดจน

ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน   กระผมนายยูนัยดล   ตวนปูเตะ   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อําเภอสายบุรี   ผมมองวาในการใชพื้นที่  

ไมใชการใชพื้นที่เฉพาะอาคารนะครับ ซึ่งผมเรียนดานสถาปตย เราตองมีที่จอดรถดวย  

ถาเราใหเฉพาะพื้นที่อาคาร  เวลาเขาจอดรถก็ไมระเบียบเรียบรอย แตถาเราเพิ่มใหอีก

ตามขอตกลง  คือ ๔๐๐ ตารางวา  เพื่อเปนการถนอมนํ้าใจเขา ก็จะไดมีที่จอดรถเปน

สัดสวน  จะไดไมตองจอดใกลถนน  เหมือนที่ทานอับดุลเลา   มาเส   อภิปรายไวที่วา

ถาไมมีที่จอดรถแลวเขาจะไปจอดที่อื่น  ซึ่งมันก็ไมเปนระเบียบ  ถาเราให ๔๐๐ ตาราง

วา คือ ๑ ไร  ถาเราใหเขาเปนสัดสวนเขาก็จะไดดูแลและจะไมเปนภาระเราดวย  ถา



เขามีที่จอดรถ  มีพื้นที่ใชสอยอยางเต็มที่  เขาจะไดดูแลพื้นที่ของเขา  เราก็ไมตองดูแล

ซ้ําซอน  กระผมของอนุญาตช้ีแจงแคน้ีครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานยูนัยดล   ตวนปูเตะ   คะ   ที่ไดมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใหใช 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ที่ดินสําหรับกอสรางอาคารสํานักงานของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี   

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  ไมมีแลวนะ ตอนน้ีก็มีข้ึนมา ๒ ประเด็น

ดวยกันนะคะ  คือทานจะอนุญาตใหใชหรือไม  ถาใหใชทานจะอนุญาตใหใชพื้นที่กี่

ตารางวา  ทั้งน้ีทั้งน้ันเปนดุลพินิจของทานสมาชิกสภาฯ นะคะ  ตอไปดิฉันจะขอมติคะ 

จะขอมติ ๒ ครั้ง  เมื่อมันมีประเด็นอยางน้ีข้ึนมา ทานนายกฯ วาอยางไรคะ  เรียนเชิญ

ทานนายกฯ ช้ีแจงสั้นๆ อีกครั้งหน่ึงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพฯ   สมาชิก 

นายก อบจ.ปน. สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมตรงน้ี  

เพื่อใหเกิดความกระจางตอทานสมาชิกสภาฯ  ตามที่ทานไดอภิปราย  ในสวนของทาน

ยูนัยดล   ตวนปูเตะ  ก็เห็นดวยเรื่องการใหใชพื้นที่ ๔๐๐  ตารางวา   ตามที่สํานักงาน

การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีใชที่ดินกอสรางอาคารสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปตตานี  แตในสวนของทานอับดุลเลาะ   มาเส  ที่ไดอภิปรายและไดต้ังขอ

สังเกตุในเรื่องของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีใชที่ดินกอสราง

อาคารสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี  ทานก็ไดเห็นดวย  แตขอลด

พื้นที่เหลือ  ๒๐๐  ตารางวา  คือผมอยากจะช้ีแจงใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ

ขอเท็จจริงทั้งหมด  เพื่อที่ทานสมาชิกสภาฯ  จะไดตัดสินใจอนุญาตหรือไมอนุญาต  

เราตองพูดในเรื่องเอกสารหรือขอเท็จจริง แตผมเช่ือวาสมาชิกสภาฯ หลายทานอาจจะ 

ไมรูขอเท็จจริง หรืออาจจะรูบางไมรูบาง  ซึ่งผมจะบอกตรงๆ ครับวา  ผมก็ตําหนิ

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี โครงการที่วาเขาไปดําเนินการกอนที่นายกฯ 

จะอนุญาตและสภาฯ ยังไมอนุญาต  น่ีตามระเบียบครับ ถาวันน้ีสภาฯ จะตําหนินายกฯ 

 

-๒๓- 

 

วาทําไมถึงปลอยใหเขาไปกอสรางกอน   ผมจะตอบทานสมาชิกสภาฯ อยางไร   ซึ่งผม 

ก็ไดตําหนิเขาวาทําอยางน้ีไมถูก เขาอางขอตกลงและถามวาตกลงมันเปนกฎหมายไหม 

คือไปดูในเรื่องของกฎหมายกระจายอํานาจ  กฎหมายแผนข้ันตอนกระจาย

อํานาจเขาตองถายโอนสนามกีฬากลางฯ มาใหเราโดยอํานาจ โดยกฎหมายคุณไมโอน

ไมได ตองมีการโอนและทําเปนขอตกลงกอนที่เขาจะมีสํานักงานฯ เราก็ตองการใหเขา



มีสํานักงานฯ และก็ขอใหเราน้ันรับพนักงานจางที่ดูแลสนามฯ กอนที่จะมาอยูกับเรา 

ประมาณ ๑๑ คน  เราก็พิจารณาผมจะเปนคนรับผิดชอบ  ผมดูกอนวาจําเปนหรือไม 

ที่จะตองกันไว สํานักงานที่ติดกับอัฒจันทร เปนสํานักงานของเขาอยู สมควรที่เราจะ

ใชประโยชนไหม แตถาเราเห็นวามันไมใชประโยชนก็อนุญาตใหเขาอยู สวนเรื่องของ

พนักงานจางเราไมรับ มันผิดไหม ก็ไมผิด  เขามีพนักงานจางที่ตองรับผิดชอบ ๑๑ คน 

แตเรารับมาเพราะเราเห็นวามีความจําเปนที่ตองดูแลสนามฯ พอเขาดูแลดีก็ตอง

พิจารณาตอสัญญาจางปตอปเจาหนาที่สนามฯ นะครับ  ตรงน้ีตองทําความเขาใจกอน 

ถาสมมุติวาเขาผิดเขามาอางวาเปนขอตกลงที่ทําไวคือ  ๔๐๐ ตารางวา  ถาสมมุติวา

โอเคมันก็คือ ๔๐๐  ตารางวา  แตก็ตองทําใหมันถูกตองไมใชไปดําเนินการกอน จะให

ต้ังตรงไหน  มุมไหนตองมาดูมาสเตอรแปลน  เราออกแบบมาสเตอรแปลนในการ

พัฒนาสนามกีฬากลางฯ  เพื่อที่จะต้ังอุปกรณเครื่องมือ  ประเภทตางๆในสนามกีฬา

กลางฯ วากระทบไหมที่มาสรางสํานักงานฯและที่ชางเขามารายงานใหทราบคือวาน่ี

นายกฯลืมไปวาจะช้ีแจงประเด็นที่ทานสมาชิกสภาฯ อภิปรายประเด็นการขอใชพื้นที่ 

๔๐๐ ตารางวา  มันกวางไหม ๑ ไร ใชเกินกวาเน้ือที่จริงหรือไมและตัวอาคารใชเน้ือที่

จริงเทาไหร ตรงน้ีก็ไมมีทานสมาชิกสภาฯ จะอภิปราย ผมจําเปนตองอภิปรายเพิ่มเติม 

ผมกลัววาทานสมาชิกสภาฯ เขาไปดูแลว จะมาโทษฝายบริหารวาไมไดช้ีแจงในเรื่อง

ของแบบแปลนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี  ใชจริงๆ คือ ๕๐ ตาราง

วา ซึ่งชางเองก็ไดประมาณการทั้งหมดพรอมที่จอดรถที่ไมเปนระเบียบ หรือตองจอดบน

ถนน หรือทางสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี  ลําดับที่จะไปจอดที่ๆ เรา

เตรียมเปนที่จอดรถน้ัน อาจจะไกล ฝายกองชางไปสํารวจก็มีทั้งที่จอดรถพรอมอยูแลว 

คือใชเน้ือที่ทั้งหมด ๔๐๐ตารางวา ตรงน้ีขอนําเรียนช้ีแจงเพิ่มเติม  ขอถามวาที่เขาทํา

ไปโดยพลการน้ัน  เขาก็มีความผิดนะ โดยที่เขาจะไมเอาขอตกลงน้ันไมได  เพราะเขา

ไมไดขออนุญาตใหมันถูกตองกอนการดําเนินการ ตองผานสภาฯ อนุมัติกอนจึงจะ

ดําเนินการได แตถาสภาฯ ไมอนุมัติเขาจะทําอยางไร  เขาตอกเสาเข็มแลว สัญญาก็

เดินไปแลว   ลงทุนไปฐานรากแลวจะทําอยางไร  มันดวนมากผมก็เลยเรงเขาสภาฯ 

อันที่จริงหนังสือน้ีอยูบนโตะผมต้ังนาน เพราะผมอยูข้ันตอนของการตําหนิวาทําไมทํา

อยางน้ัน แตน่ีเพื่อความสบายใจของสมาชิกสภาฯ และหนวยงานดวยกัน เกื้อกูล

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  แตอันน้ีอยูที่ความเหมาะสมของพื้นที่ก็แลวกัน  พื้นที่ตรงน้ีที่ 

ทานยูนัยดลเห็น ๔๐๐ ตารางวา  แตทานอับดุลเลาะ  ๒๐๐  ตารางวา  แตผมก็ตอง

ช้ีแจงใหทานสมาชิกสภาฯ  ไดพิจารณา   ถาทานเห็นวาตองการให  ๔๐๐  ตารางวา  

 

-๒๔- 

 



ก็แลวแตทานสมาชิกสภาฯ แตข้ันตอนแรกเราไดใหไปแลวก็อยูที่วาจํานวนน้ันครับ  

ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ  คะ   ที่ไดช้ีแจงมีสมาชิกสภาฯ   ทานใดจะอภิปรายอีก

ประธานสภา อบจ.ปน.  ไหมคะ   เชิญคุณรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  คะ 

 

นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ ทานนายกฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.เมือง  คณะผูบรหิาร  เพือ่นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  หัวหนาสวนราชการและ 

    ผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต  ๒ อําเภอเมือง  ผมฟงทานนายกฯ แลวจับประเด็น

ไดวาทางสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี  ไดตกลงกับเราไวแลว แตไดไป

สรางอาคารโดยไมบอกทางสภาฯกอน ผมวาที่นายกฯ พูดวา ๒๐๐ ตารางวาก็พอแลว 

ถามีพรอมที่จอดรถ  ถา ๔๐๐ ตารางวามันมากไป  แตถาเราให ๔๐๐ ตารางวา ตอไป เขา

อาจจะขอ ๑,๐๐๐ ตารางวานะครับ  เพราะเขาไมไดมาคุยกับเรากอน ในเมื่อเขาไมคุย

กอนก็ควรให ๒๐๐ ตารางวาก็พอแลว  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  คะ   ที่ไดใหขอเสนอแนะ  มีสมาชิก 

ประธานสภา อบจ.ปน.  สภาฯ  ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ   เชิญคุณแวหามะ   แวกือจิก  คะ 

 

นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๓ อ.เมือง ทานนายกฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดจน

ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน   กระผมนายแวหามะ   แวกือจิก   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๓  อําเภอเมือง  สําหรับกระผมไมใชประเด็น

ครับ  จะใหใช ๔๐๐ ตารางวา  หรือ  ๒๐๐  ตารางวา เทาที่ฟงทานนายกฯ มานะครับ  

คือหน่ึงเราไมมีทางเลือกภูมิทัศนตรงน้ัน มันเหมาะสมหรือยัง มีตัวเลือกอยางอื่นไหม 

ไมแนใจแตผมใชคําน้ี  เพื่อใหสมาชิกสภาฯ ไดรับหลักการวา ๒๐๐ ตารางวาหรือ 

๔๐๐ ตารางวา  จริงๆ แลวในสนามกีฬากลางฯ น้ันเราเลือกจุดพิกัดกอนรวมกันวาจะ

ใชไดไหมอยางไร แตน่ีไปตอกเสาเข็มแลวมาขออนุมัติ ตรงน้ีเปนประเด็นแตผมไมไดติด

ใจ แตก็เปนประสบการณบทเรียนอันมีคาของพวกเรา หนวยงานราชการดวยกัน

จะตองใหเกียรติดวย  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก  คะ  ที่ไดใหขอเสนอแนะ  มีสมาชิกสภาฯ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ทานใดจะอภิปรายอีกไหมคะ   เชิญคุณยูนัยดล   ตวนปูเตะ คะ 



 

นายยูนัยดล   ตวนปูเตะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๑ อ.สายบุรี ทานนายกฯ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดจนผู    

 

-๒๕- 

 

เขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน   กระผมนายยูนัยดล   ตวนปูเตะ   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๑  อําเภอสายบุรี   ในเมื่อญัตติขอใชสถานที่

ผมก็ไมโทษวาเปนความผิดพลาดของเรา  ที่ไมไดไปดูแลในเรื่องการตอกเสาเข็มมัน

ไมใชเรื่องเล็กๆ  ที่จริงเจาหนาที่เราคงจะรูมากอน  ผมก็ไมอยากจะโทษเจาหนาที่ ใน

เมื่อปญหามันเปนอยางน้ี  ที่ทานนายกฯจะขออนุญาตทางสภาฯ  ซึ่งผมไมรูมากอนวา

จะมีการขอใช ๒๐๐  ตารางวา  หรือ ๔๐๐ ตารางวา  แตในเมื่อเขาขอ ๔๐๐ ตาราง

วา ผมมองภาพรวมวา เขาก็จะไดมีสถานที่ทํางานไดสะดวก  มีอาคารมีรั้วรอบขอบชิด

ใหเขามีความสงางามในการมีอาคารของเขา  ในการทํางานของเขา  ผมไมไดคิดเรื่อง

ตรงจุดน้ีคือทางทานนายกฯ บอกวาไมใหผานหรือผานแลวจะใหกี่ตารางวา ผมไมได

มองจุดน้ี แตผมมองดวยความสงางามที่มีรั้วรอบขอบชิด  แตถาคับแคบเกินไปมันก็จะ

ไมสงางามแตผมไมไดเขาขางสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี  ผมแคมอง

วาสถานที่เราดูแลอยูจะไดมีรั้วรอบขอบชิดแคน้ันครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณยูนัยดล   ตวนปูเตะ  คะ   ที่ไดใหขอเสนอแนะ  และขอขอบคุณ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ทานนายกฯ ที่ไดช้ีแจง รวมทั้งทานสมาชิกสภาฯ ทานอื่นดวยนะคะ  เราก็ไดมีการ

พูดคุยกันมากพอสมควรแลวในประเด็นเรื่องน้ี  เน่ืองจากวาในญัตติน้ีตอนแรกไดมีการ

ขอใชพื้นที่ไป ๔๐๐ ตารางวา  แตพอมีการประชุมแลวมีการต้ังประเด็นออกไปวาจะให

ใชพื้นที่เทาไหร ดังน้ัน ดิฉันจะขอมติเปน ๒  ครั้งคะ  วาจะใหใชหรือไมและถาใหจะให

ใชกี่ตารางวาคะ   ตรงน้ีอยูที่ดุลพินิจของทานสมาชิกสภาฯ  คะ  เชิญคุณแวหามะ   แวกือจิก   

ขอนิดเดียวนะคะ  เน่ืองจากวาเราไดใชเวลาในญัตติน้ีมากพอสมควรแลว  เชิญคะ 

 

นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๓ อ.เมือง ทานนายกฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดจน

ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน   กระผมนายแวหามะ   แวกือจิก   สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๓  อําเภอเมือง  นิดเดียวจริงๆ ครับทาน

ประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตใชมาตรการที่ ๓ ไดไหมครับ  เรามีขอเลือก ๒ ขอคือ

อนุมัติ ๔๐๐ ตารางวาหรือ ๒๐๐ ตารางวา ถาผมขอประเด็นที่ ๓ ขอเลื่อนมติน้ีไปกอน 



แลวจะไปดูสถานที่จริงวาเปนอยางไร  เพื่อเกิดความเปนธรรมทั้ง ๒ ฝาย ผมเขาใจ

ทานนายกฯ ถาหากทานอนุมัติวันน้ี  ทานก็ไมมีขอเลือกมากวาน้ี  ถาเราเลือนมติน้ี

แลวไปขอมติวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  ไดไหมครับ  เพื่อไดมีเวลานิดครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก   คะ  ที่ไดใหขอเสนอแนะแตถาเรื่องระยะ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  เวลาแลวหากจะเลื่อนไปคงไมไดแลว   ดิฉันขอ  ๒  มติ  ไดไหมคะ   คืออนุญาตใหใช 

๔๐๐  ตารางวาหรือ ๒๐๐ ตารางวาคะ    ทานยาสะ  กาเร็ง   เชิญคะ  นิดหน่ึงนะคะ 

 

 

 

-๒๖- 

 

ร.ต.ต.ยาสะ   กาเร็ง   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานีที่เคารพ   

ส.อบจ.ปน. เขต ๑ อ.ปะนาะระ ทานนายกฯ คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดจน

ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผม ร.ต.ต.ยาสะ   กาเร็ง   สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต  ๑  อําเภอปะนาเระ   ผมคิดวาในเมื่อมีปญหาแลวทั้ง 

๒  ฝาย  และตางฝายตางก็มีเหตุผล  ผมวานาจะมี  ๒  กรณีคือหน่ึง  ใหใชพื้นที่ ๔๐๐  

ตารางวา สองใหใชพื้นที่ ๒๐๐ ตารางวา เพื่อเปนการรักษานํ้าใจซึ่งกันและกัน ในกรณี

สมควรใหมติเปนแบบน้ีเพื่อความสบายใจทั้งทางสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปตตานี   และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีของเรา     ในเมื่อ 

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีก็มีความผิด  แตสมาชิกสภาฯ เห็นดวย

ตามขอตกลงครั้งแรกนาจะเปนอยางน้ันดีกวาลงมติวันน้ีเลยดีกวา  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณ ร.ต.ต.ยาสะ   กาเร็ง  คะ  ที่ไดใหขอเสนอแนะแตทางสํานักงานการ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี   ไดมีการกอสรางไปแลว  กรณีที่จะไมใหใชเลยดูจะ

เปนการหักหามนํ้าใจกันเกินไป  ตอไปดิฉันจะขอมตินะคะ  

   - สมาชิกสภาฯ  ทานใดเห็นชอบใหสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ปตตานีใชที่ดินกอสรางอาคารสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี ภายใน

สนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จํานวน ๔๐๐ ตารางวา  กรุณายก

มือข้ึนคะ   เห็นชอบ  ๒  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ  ทานใดเห็นชอบใหสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ปตตานีใชที่ดินกอสรางอาคารสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี ภายใน



สนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จํานวน ๒๐๐ ตารางวา กรุณายก

มือข้ึนคะ   เห็นชอบ  ๒๒  เสียง 

     เปนอันวา ที่ประชุมใหสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีใชที่ดิน 

       กอสรางอาคารสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานีในบริเวณสนามกีฬา                              

    กลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   จํานวน  ๒๐๐  ตารางวา  ตอไป 

     เรื่องที่เสนอใหม ขอ ๕.๓ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   ขอเชิญนายก อบจ. แถลงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพฯ   สมาชิก 

นายก อบจ.ปน.   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ไดประกาศใชขอบัญญั ติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๖  ไปแลวน้ัน 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ไมสามารถกอหน้ีผูกพันไดทันใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ และมีความจําเปนจะตองจายเงินน้ีตอไปอีกในหมวดคาครุภัณฑ 

 

 

-๒๗- 

 

ที่ดินและสิ่งกอสราง  รายการคาซอมแซมและปรับปรุงบานพักขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  เลขที่  ๑๓/๑๗   ถนนหนองจิก  ซอย  ๓   ตําบลสะบารัง  

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี    ต้ังจายไวในกองชาง   เปนเงิน  ๓๕๐,๐๐๐.-บาท 

จึงขออนุมัติกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ  ๒๕๕๗  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา

เงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติมฉบับ

ที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ขอ  ๕๙  วรรคหน่ึง  กําหนดวา  ในกรณีมีรายจายหมวดคา

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหน้ีผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ัน

ตอไปอีก   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก

ไมเกินระยะเวลาหน่ึงป  

จึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๖  รายการ

คาซอมแซมและปรับปรุงบานพักขาราชการ  ไวเบิกจายในปงบประมาณ  ๒๕๕๗  ตอ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาและอนุมัติตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ  ที่ไดแถลง  คะ   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปราย 



ประธานสภา อบจ.ปน.  ในญัตติน้ีอีกไหมคะ  เชิญคะ   ถาไมมีดิฉันจะขอมตินะคะ  

     -  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  กรุณายกมือข้ึนคะ   

     -  สมาชิกสภาฯ   ทานใดไมเห็นชอบขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   ไมมีนะคะ 

     เปนอันวาที่ประชุมใหความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป 

     งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    รายการคาซอมแซมและปรับปรุงบานพักขาราชการ  

             เปนเงิน   ๓๕๐,๐๐๐ .- บาท  ตอไป 

     เรื่องที่เสนอใหม  ๕.๔   ญัตติ   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  

    ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   ขอเชิญนายกฯ  แถลงคะ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพฯ   สมาชิก 

นายก อบจ.ปน.   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน 

 องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีไมสามารถกอหน้ีผูกพันไดทันใน

ปงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใน

หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง    ต้ังจายไวในสํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด   จํานวน  ๒  รายการ  ดังน้ี 

๑. ต้ังไว  ๗๐๘,๐๐๐.-บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยาหมอกควัน 

ปริมาณการฉีดนํ้ายาไมนอยกวา ๔๐ ลิตรตอช่ัวโมง ถังบรรจุนํ้ายาไมนอยกวา ๖ ลิตร 

-๒๘- 

 

กําลังเครื่องยนตไมตํ่ากวา  ๒๕ แรงมา   จํานวน  ๑๒  เครื่อง   โดยจัดซื้อในราคาที่ 

ไมเกินราคามาตรฐานครุภัณฑ  

๒. ต้ังไว ๑๐,๒๙๒,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยาหมอกควัน 

ขนาดพกพา ปริมาณการฉีดพนนํ้ายาไมนอยกวา ๑.๕ ช่ัวโมง ถังบรรจุนํ้ายาไมนอย

กวา ๒ ลิตร จํานวน ๘๒๐ เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปน

ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงขออนุมัติกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๕๙ วรรคหน่ึง  กําหนดวา 

ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหน้ีผูกพัน แตมี 



ความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอ

อนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป    

จึงเสนอญัตติขออนุมั ติกันเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒ รายการดังกลาว ไวเบิกจายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เพื่อพิจารณา

และอนุมัติตอไป  ขอบคุณครับ 
 

 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ  ที่ไดแถลง  คะ   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปราย 

ประธานสภา อบจ.ปน.  หรือจะใหทานนายกฯ ไดช้ีแจงในญัตติน้ีอีกไหมคะ เชิญคะ ถาไมมีดิฉันจะขอมตินะคะ  

     -  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  

    ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  กรุณายกมือข้ึนคะ   

     -  สมาชิกสภาฯ   ทานใดไมเห็นชอบขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   ไมมีนะคะ 

     เปนอันวาทีป่ระชุมใหความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพิม่เติม  

    ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   เปนเงิน  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ตอไป  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายอะไรใน

ระเบียบวาระน้ีไหม  เชิญคะ  เมื่อไมมี  ดิฉันในนามประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีทุก

ทานที่ไดเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน   และขอขอบคุณเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ที่ทําให

การประชุมในวันน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี   ขอปดการประชุมฯ เพียงแคน้ี   ขอบคุณคะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๙- 

 

 

 

 ปดประชุม   เวลา  ๑๗.๐๐ น.  

 
 

 



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

              (นายจํารสั   สีทองช่ืน) 

 

 

 

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

            (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 

 ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

 


