
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒   ครั้งที ่ ๑   ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
……………………………………………. 

 

                
   ผู้มาประชุม          
   ๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
   ๒. นายอับดุลเลาะ มาเส   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑)   
   ๓. นายมูหมัดอารอฟะห์  แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี  (๒)        
   ๔. นายไฟซอล  อีสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.เมือง      
   ๕. นายรามดิน          อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ. เมือง   
   ๖. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.เมือง 
   ๗. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.เมือง 
   ๘. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๕ อ.เมือง                    
   ๙. นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธิ์          
 ๑๐. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธิ์     
 ๑๑. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธิ์ 
 ๑๒. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง     
 ๑๓. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง      
 ๑๔. นายราเชนทร ์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง     
 ๑๕. นายสานูซ ี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง     
 ๑๖. นายนิอันวาร ์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 
 ๑๗. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะหริ่ง  
 ๑๘. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะหริ่ง 
 ๑๙. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี  
 ๒๐. นายหมัดรุสด ี สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี   
 ๒๑. นายอัศม ี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 
 ๒๒. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก     
 ๒๓. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก     
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 ๒๔. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ     
 ๒๕. นายวันนวิัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     
 ๒๖. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
 ๒๗. นายมูฮ ามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.ทุ่งยางแดง     
 ๒๘. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม          
 ๑. นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

๒. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑) 
๓. นางเบญจวรรณ ซูสารอ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๒) 

 ๔. นายคอเลฟ  เจ๊ะนา   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๕. นายอุดม  ธรรมเจริญ  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๖. นายอ๊ะหามะ  หะยีดือราแม  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๗. นายจ ารัส  สีทองชื่น  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
          ๘. นายอรุณ  อนันตสิทธิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
          ๙. นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
        ๑๐. นายสุทัศน์  สังขรัตน์   ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.     
        ๑๑. นางสุร ี  สะหนิบุตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๑๒. นางสาวชนิดา  ธรรมเจริญ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ๑๓. นางอาซีซะห์  ว่องไว   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
        ๑๔. นางสุดา  ทับทิมทอง  รกท. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน      
        ๑๕. นายประเสริฐ  อิบรอเห็น  รกท. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
        ๑๖. นายสาเหาะ  มูเล็ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
        ๑๗. นางไลล่า  แยนา   นักบริหารงานทั่วไป ๖  
        ๑๘. นางสาววันทิวา        นิพนธ์วิทย์  นักบริหารงานนโยบาย ๖ 
        ๑๙. นายสมมาตร  ช่องชนิล   นักบริหารงานช่าง ๗ 
        ๒๐. นางจรินทร   รัฐการัณย์  นักบริหารการศึกษา ๖ 
        ๒๑. นายฮานาฟี  มาหะมุ   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ 
        ๒๒. นางสาวปาริณดา มาปะ   นักบริหารงานนโยบายฯ ๖ 
        ๒๓. นางสาวอัยรินทร์  สุวรรณรัตน์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
        ๒๔. นางสวุณ ี  หะยีสาแม  นักบริหารงานคลัง ๖ 
        ๒๕. นางสาวปรีดา  จันทร์คงหอม  นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
        ๒๖. นายประธาน    สุคนธปฏิภาค  นักบริหารการศึกษา ๗ 
        ๒๗. นายแวอาแด  มามะ   ๑๘/๑๓  ม.๑  ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 
        ๒๘. นายสุรเดช  อุมะ   ๑๘/๒  ม.๑  ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 
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        ๒๙. นายจักร ี  เจ๊ะสอเหาะ  ๑๗/๒  ม.๑  ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 
        ๓๐. นายธนพจน์  เจ๊ะสอเหาะ  ๑๗/๑  ม.๑  ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 
        ๓๑. นางกามีลา  เจ๊ะแว   นิติกร ๖ว  
        ๓๒. นางสาวณัฎฐิณี มามะ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
        ๓๓. นางสายชล  คงสองเมือง  นักบริหารงานทั่วไป ๗  
        ๓๔. นางยุพิน   กากะ   เจ้าพนักงานธุรการ ๕   
        ๓๔. นายอิบนูฮายา  แดมะ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
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    ผู้ไม่มาประชุม         
   ๑. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี     
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นายจ ารัส   สีทองชื่น   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 

เลขานุการสภา อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ
 ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  บัดนี้   มีสมาชิกสภาเข้าประชุม   จ านวน  ๒๔  คน 
 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ถือว่า
 ครบองค์ประชุม   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

  ขึ้นท าหน้าที่ในการประชุมในวันนี้  ขอเรียนเชิญครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญนั่งค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   
 
นายจ ารัส   สีทองชื่น   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เรื่อง   เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑   
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  สภาได้ก าหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘   
มีก าหนด ๔๕ วัน   ตั้งแต่วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวนัที่  ๑๗  กันยายน ๒๕๕๘  
นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖  และข้อ  ๒๒  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ต้ังแต่วันที่  ๔  สิงหาคม  
๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘   

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
    นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ    เรียนท่านสมาชิกสภา อบจ. ท่านนายก ท่านรองนายก  เลขานุการนายก   
ประธานสภา อบจ.ปน.  ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันรู้สึก

ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มาท าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง  สภาองค์การบริหารส่วน 
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จังหวัดปัตตานี  ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 
๒๕๕๘  มีก าหนด  ๔๕  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๗ 
กันยายน  ๒๕๕๘   ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้   
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาเรื่องส าคัญ เรื่องญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และญัตติอ่ืนๆ ซึ่งได้ก าหนด
ไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  และขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทุกท่าน  ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และดิฉันขอเปิดประชุม
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    ไม่มีนะค่ะ  ต่อไป 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี   
- สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑   ครั้งที ่๑   ประจ าปี  ๒๕๕๘   เมื่อวันที่  ๘  

พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมดังกล่าวไหมค่ะ   

ขอเชิญคะ   ไม่มีนะค่ะ   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑   ครั้งที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
     ไม่มีนะค่ะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มีนะค่ะ   ต่อไปค่ะ 
     ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
     ๕.๑  ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     ขอเชิญนายก อบจ. แถลงค่ะ  
 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟร ี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   อบจ.ปัตตานี  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2559  ต่อสภาองค์การบริหารส่วน 



 
-๘- 

 
จังหวัดปัตตานีอีกครั้งหนึ่ง  จึงขอแถลงให้ทราบถึงสถานะการคลัง  หลักการและ
เหตุผล  ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559   ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดปตัตานี   ดงัต่อไปนี้ 

     1. สถานะการคลัง 
    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มียอดเงินสะสมที่สามารถ

น ามาใช้ได้  จ านวน  36,372,408.39  บาท  และสะสมไว้ที่กองทุนสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)  อีกจ านวน  51,605,988.72  บาท  มีเงินกู้ 
ก.ส.อ. คงค้าง  61,221,860.00 บาท  ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  จ านวน  365,000,000.00  บาท ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ
สถานีขนส่ง จ านวน  3,262,000.00  บาท  รวมประมาณการรายรับงบประมาณ
ทั้งสิ้น  368,262,000.00  บาท 

     2. หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม 368,170,800.00  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้   ดังนี้    
ด้านบริหารทั่วไป 
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
-  แผนงานการศึกษา 
-  แผนงานสาธารณสุข 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ยอดรวม 
ยอดรวม 

 
ยอดรวม 
ยอดรวม 
ยอดรวม 
ยอดรวม 

 
72,113,600.00 

100,000.00 
 

51,626,300.00 
30,341,600.00 

1,350,000.00 
101,667,700.00 

 
บาท 
บาท 
 
บาท 
บาท
บาท 
บาท 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ 

ยอดรวม 
ยอดรวม 

17,936,500.00 
16,602,000.00 

บาท 
บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  แผนงานการเกษตร 
-  แผนงานการพาณิชย์ 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
-  แผนงานงบกลาง 

 
ยอดรวม 
ยอดรวม 
ยอดรวม 
 
ยอดรวม 

 
22,561,100.00 
28,729,000.00 

3,171,500.00 
 

21,971,500.00 

 
บาท 
บาท 
บาท 
 
บาท 

 
 



 
-๙- 

 
 
 
 
 

     3.  เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ข้อบัญญัตินี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบจ.ปน. การพิจารณาญัตตินี้จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สมาชิกสภาฯ  ต้องพิจารณาให้ละเอียด

รอบคอบ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
ต้องพิจารณาเป็น  3 วาระ  ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ ๑ ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายญัตติที่นายกฯ ได้เสนอ  ขอเรียน
เชิญค่ะ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ 

 
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เพ่ือนสมาชิก 
ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.ยะหริ่ง สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิอันวาร์  นิเดร์หะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑   อ.ยะหริ่ง  ด้วยความแปลกใจ
ครับท่านประธานสภาฯ ปกติเมื่อเข้าสู่สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ หรือสมัยสามัญ  
ข้อบัญญัติมักจะเปิดตัวด้วยการเชิญประชุมเพ่ือมาขอขยายเวลา ครั้งนี้แปลกใจครับ 
ต้องขอชื่นชม เพราะว่าหลักๆ แล้วภารกิจหลักๆของ อบจ.ก็จะหนักไปทางอีเวน ท์
ใหญ่ๆ ขอประทานโทษนะครับ ที่ทับศัพท์มันฟังสั้นและง่ายดี อีเวนท์ใหญ่ๆ ค่าใช้จ่าย
ประจ า แต่ว่าที่หนักหนาก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เวลาในการส ารวจนาน ก็เลยแปลก
ใจว่าส ารวจแล้ว ท ารายละเอียดโครงการและข้อบัญญัติได้ทัน ก็แปลกใจอยู่นะครับ ก็
ไม่เป็นไร  และในครั้งนี้ก็ต้องขอชื่นชมอย่างหนึ่งในตัวงบลงทุนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จะมีรายละเอียดของโครงการที่เป็นใบประมาณการหรือเรียกย่อๆว่า ป.ร.๔, ป.ร.๕ 
แนบมาด้วย ต้องขอชื่นชมฝ่ายบริหารครับ ดูภาพรวมของงบประมาณรายจ่าย 
ประมาณการรายรับก็สมดุลย์กันดีครับ อย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่หลักๆ ก็มี
ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน ค่าใช้จ่ายประจ า ๒ รูปแบบที่ อบจ. จัดท าโครงการก็คืออีเวนท์
ใหญ่ๆ ประจ า  ไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ใหญ่ๆ  ของอ าเภอหรืออีเวนท์ใหญ่ของจังหวัดก็ยัง 



 
-๑๐- 

 
อยู่ครบ  อาจจะเป็นอีเวนท์ ที่ อบจ. จัดเองหรืออีเวนท์ที่อุดหนุนให้ส่วนราชการอ่ืน  ที่
หนักหนาหน่อยก็คือ  งบลงทุนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านการเกษตร การขุดลอกคลอง  
และด้านเคหะชุมชนเกี่ยวกับการบุกเบิกก่อสร้างทาง  ที่นี้ลงรายละเอียดนิดหนึ่งสั้นๆ  
ครับท่านประธานสภาฯ  ใบปะหน้าค าแถลงหน้า ๑ ไม่มีอะไรนะครับ ยอดรวม 
๓๖๘,๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาท มาดูหน้า ๒ ครับ ท่านประธานสภาฯ แผนงานการพาณิชย์ 
หน้า ๒ บรรทัดท้ายๆ จะมียอดชี้แจงไว้ที่ ๓,๑๗๑,๕๐๐ บาท  ใบปะหน้าตรงนี้มันไม่
ตรงกับรายละเอียดนะครับ ไปดูหน้าที่ ๕ ยอดใหญ่ ๓๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ต่างกันที่ 
๓๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่งานด้านการพาณิชย์หายไปครับ  และหายตั้งแต่ตรงนี้
จนถึงรายละเอียดด้านหลังด้วยนะครับ แผนงานการพาณิชย์ไม่มีในรายละเอียด ฝาก
ท่านประธานฯ ไปยังท่านนายกฯ ช่วยดูด้วยนะครับ  ผมขออภิปรายเพียงแค่นี้  
ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ  เมื่อสักครู่ท่านนิอันวาร์  ได้พูดถึงข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  เราได้จัดท ากันเร็วขึ้น  ต้องขอชื่นชมกองแผนค่ะ   ที่ได้จัดท าได้ทันและตรงเวลาพอดี 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกไหม  เชิญท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ
  

นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เพ่ือนสมาชิก 
ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.เมือง สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒  อ.เมือง จริงๆ แล้วผมไม่อยาก
ลงรายละเอียดในข้อบัญญัติฯ เพราะว่าจากการที่ผมได้ศึกษาและดูข้อบัญญัติฯ ก็ได้
ครอบคลุมทุกๆ ด้าน เช่น ในด้านการศึกษาหรือด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ แต่ผมขอ
อนุญาตพูดในเรื่องสถานีขนส่ง เนื่องจากว่าทาง อบจ. เราได้ดูแลโดยตรง ตอนนี้เกิด
ปัญหา เนื่องจากพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา มอ. ไม่กล้าที่จะไป
สถานีขนส่ง เพราะอยู่สายนอก ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเหมือนเมื่อก่อน และบวกกับรถตุ๊กๆ 
หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างได้ขึ้นราคา หรือว่าขึ้นค่าจ้าง ค่ารถฯ ไปสถานีขนส่งคันหนึ่ง
ไม่ต่ ากว่า ๕๐ บาท   ส าหรบันักศึกษาผมมองว่ามันแพงไปครับ แต่ผมได้ทราบว่าทาง 
อบจ. ทางท่านนายกฯ ได้ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแล้ว เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขตรงจุดนี้  อยากให้ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯทราบ แนวทาง
ที่ทาง อบจ.ได้แก้ไข  มีอะไรบ้าง  ขอบคุณครับ 

 



 
-๑๑- 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านรามดิน   อารีอับดุลซอมะ ค่ะ  ดิฉันจะให้ท่านนายกฯ  ชี้แจงใน 
ประธานสภา อบจ.ป.  คราวเดียวกันเลยนะค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือจะอภิปรายอีกไหม   

เชิญค่ะ เชิญท่านแวหามะ   แวกือจิก  ค่ะ 
  

นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เพ่ือนสมาชิก 
ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายแวหามะ   แวกือจิก  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓  อ.เมือง  ก่อนอ่ืนกระผมต้อง
ขอขอบคุณทางสภาฯ  ผมเข้าใจว่าเวลาส าหรับการดูรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ 
ปีนี้ก็มีพอสมควร  เพราะว่าข้อบัญญัติมาถึงสมาชิกสภาฯ อย่างน้อยสี่ห้าวัน  ก็คงได้ดู
ได้อ่านกันพอสมควร สิ่งแรกที่ต้องขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ  
โดยภาพรวมงบประมาณปีนี้ถึงแม้จะมีบางหมวดเพ่ิมขึ้น  บางแผนเพิ่มข้ึนและบาง
แผนก็ลดลง  อันนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าท่านนายกฯ  คงได้ชี้แจง   แต่สิ่งที่ผมภูมิใจอยาก
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ไปดูในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พวกเราดูที่
หน้า ๑๑๙ ครับ  ดูในรายละเอียดที่ ข้อ ๒.๑.๔  ที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายเพราะอยากจะ
บอกถึงวิสัยทัศน์และเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอย อบจ. ที่จะมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
วิกิฤตที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ผมดีใจมากครับ ปีนี้ท่านนายกฯ ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจะสู้กับศัตรูอันร้ายกาจของพ่ีน้องประชาชน
และสังคม  โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด  อันนี้ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีงามของ
ผู้บริหาร ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถามว่าพอไหม มันไม่พอกับปัญหาที่เกิดข้ึน แต่ท่าน
นายกฯ เองก็ให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติดและได้ให้ความร่วมมือกับต ารวจ ซึ่ง
รายละเอียดท่านสมาชิกสภาฯ ก็คงได้อ่านกันแล้ว ผมคิดว่า ณ ตอนนี้ถามว่าหมู่บ้าน
ไหนไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด ก็คงตอบยากนะครับ ผมคิดว่า ข้อ ๒.๑.๔  เหมาะกับ
เวลาและสถานการณ์ ขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งครับ  แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะปรึกษาหารือกับ
ท่านนายกฯ  คือเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผมคิดว่าตลอดวิกิฤต ๑๐ ปี, 
๑๑ ปี ที่ผ่านมา  สิ่งหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยก็คือการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์  ไม่ว่า
จะเป็นพุทธหรือมุสลิม แต่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พอดูรายละเอียด
งบประมาณต่างๆ เวลาอบรมสัมมนาต่างๆ เรายังขาดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยหลัก
ของพวกเรานั้นก็คือ  เรื่องสิทธิเพราะเวลาอบรมศักยภาพหรืออะไรต่างๆ  แต่รายละเอียด   
ผมไม่ทราบครับ แต่ดูข้อความในร่างข้อบัญญัติ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องสิทธิ ในสถานการณ์
ทีว่ิกฤต  พ้ืนที่วิกฤตอย่างนี้  ผมคิดว่าประชาชนสมควรที่จะรู้เรื่องสิทธิบ้าง  และ อบจ. 

 



 
-๑๒- 

 
ควรตั้งงบประมาณฯ ในอนาคตข้างหน้า ผมขอปรึกษาหารือนะครับ ซึ่งท่านนายกฯ 
อาจจะตั้งเอาไว้แล้วก็ได้  ผมคิดว่าตราบใดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงเรื่องสิทธิ ก็อาจจะตก
เป็นเบี้ยล่างของทุกปัญหาในอนาคต ผมขอฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ 
นะครับ  อีกอย่างหนึ่งครับ ผมดูรายละเอียดงบอุดหนุนในร่างข้อบัญญัติฯ ตกหรือว่าไม่มี 
หรือว่ามีในส่วนอื่น ตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับก็คืองบอุดหนุนอบรมภาคฤดูร้อนของสมาคม
มุสลิมปัตตานี ซึ่งนายกฯ ตั้งงบฯ ให้ทุกปีครับ แต่ในรายละเอียดนี้ไม่มี ท่านนายกฯ คง
จะชี้แจงได้นะครับ  โดยภาพรวมงบประมาณปีนี้  ผมคิดว่าเพ่ิมข้ึน  ถึงแม้ไม่มาก  จาก
ปี  ๒๕๕๘  แต่ก็คิดว่ามันครอบคลุมทั้งหมด  ยกเว้นอย่างที่ท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ 
ได้พูดถึงคือแผนงานการพาณิชย์ เราไม่สามารถที่จะดูในรายละเอียดได้  ขอขอบคุณ
อีกครั้งหนึ่งครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านแวหามะ   แวกือจิก  ค่ะ   ทีท่่านแวหามะ  ได้อภิปรายและมีทั้ง 
ประธานสภา อบจ.ปน. สนับสนุน เรื่องสิทธิของประชาชนและอภิปรายถึงงบอุดหนุนของสมาคมมุสลิมจังหวัด

ปัตตานี  ยังไงดิฉันจะให้ท่านนายกฯ  ตอบค าถามในคราวเดียวกันเลยนะค่ะ  มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วนะค่ะ  เชิญท่านนายกฯ  
อภิปรายเพิ่มเติม  หรือค่ะ  เชิญค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   ตลอดจน 
นายก อบจ.ปน.   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ที่ได้อภิปราย 

ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สองสาม
ประเด็นด้วยกัน  จากการที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เป็นไปตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทุกประการ ซึ่งปีนี้เราได้มีการปรับแผนในการจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติฯ  ให้ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้เรายื่นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไม่เกินวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เราได้มี
การประชุมและวางแผนในการท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  เริ่มตั้งแต่การจัดท าแผน  ท าประชาคมให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือ
ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ อปท. อย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบียบ จนสุดท้ายเราสามารถที่จะน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   เป็นไปตามกรอบที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ 



 
-๑๓- 

 
ก าหนดไว้ ผมเองต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ โดยเฉพาะท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ
ที่ชื่นชมในเรื่องของการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามกรอบเวลาและยังมีรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประมาณ
การของโครงการต่างๆ ที่จะต้องแนบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ไปดู ได้ไปศึกษาท าความ
เข้าใจ ก่อนที่จะมีการประชุมสภาฯ กันในวันนี้  และการส่งหนังสือก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเราได้ 
มีการประชุมร่วมกันในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องของงบประมาณดังกล่าวที่จะต้อง
ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้ถึงมือ
ท่านสมาชิกสภาฯ ก่อนให้ท่านช่วยดู  ช่วยพิจารณาและตั้งข้อสังเกต  และได้อภิปราย
ในรายละเอียดทั้งหมด  ให้มีเวลาเพียงพอในการดูร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ เพราะในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  มีในส่วนของประมาณการ  อันนี้ ก็ เป็นระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดไว้และในส่วนของการยกร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้นเล็กน้อยมากนะครับที่จะมีส่วนที่ขาดตก
บกพร่องอยู่ เพราะฉะนั้นการที่ได้ส่งหนังสือก่อนก็ถือว่าให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูใน
รายละเอียดทั้งหมดนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก  อย่างน้อยก็เป็นการตรวจทานอีก
ช่องทางหนึ่งและน าไปสู่การแก้ไขให้เกิดความสมบรูณ์ในเนื้อหาในข้อบัญญัติดังกล่าว  
ตรงนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ในส่วนที่ยังขาดตก ไม่ว่าจะเป็นค าพูดหรือตัวเลข 
อะไรต่างๆ จากการอภิปรายของท่านสมาชิกสภาฯ ที่ตั้งข้อสังเกตในส่วนของหน้าที่๕ 
มันขาดงบประมาณด้านแผนงานการพาณิชย์นะครับ แต่มาดูในค าแถลงของนายกฯ 
มันจะมีแผนงานการพาณิชย์อยู่ เพราะฉะนั้นอยากจะชี้แจงอย่างนี้นะครับ ว่าแผนงาน
การพาณิชย์จะไปรวมอยู่ที่งบเฉพาะการ ที่เราได้ตั้งไว้ที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  ส่วนหน้า ๕  นั้นเป็นงบทั่วไป  ในส่วนของรายละเอียด
ในแผนงานด้านพาณิชย์จะไปอยู่ในงบเฉพาะการ  ซึ่งจะอยู่ในหน้า ๑๔๔ และส าหรับ
ท่านรามดิน ที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับปัญหา  ซึ่งอาจจะมีความเชื่อมโยงในข้อบัญญัติ
งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องสถานีขนส่ง กรณีที่มีการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะ
เป็นค่าโดยสารของรถตุ๊กๆ หรือว่ารถมอเตอร์ไซด์ ที่รับผู้โดยสารไปที่สถานีขนส่ง
จังหวัดปัตตานีและปัจจุบันนี้หลังจากมีระเบียบของ ค.ส.ช.  เข้มงวดในเรื่องของการ
จัดระเบียบรถโดยสารในจังหวัดปัตตานี ท าให้สถานีขนส่งมีความคึกคัก และมีการ
ประชุมผู้ที่มีความเก่ียวข้องโดยเฉพาะ อบจ. เอง ในฐานะที่บริหารจัดการในเรื่องของ 



 
-๑๔- 

 
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯที่ ต าบลตะลุโบ๊ะ เราก็ได้มีการประชุมร่วมกับจังหวัดหลาย
ฝ่าย ในเรื่องที่จะแก้ปัญหากรณีที่มีการขึ้นราคาค่าโดยสารของรถสาธารณะที่อยู่ในตัว
เมือง และการจัดระเบียบของรถแท็กซี่ป้ายด า  รถที่ไม่ถูกต้องและการจัดระเบียบรถที่
ถูกต้อง ซ่ึงจะต้องไปรวมกันที่สถานีขนส่ง จากการที่มีการประชุม สองสามครั้งด้วยกัน 
ซ่ึงครั้งแรกก็จะมีการละเมิดในค าสั่งตรงนั้นขึ้นมา  ก็มีบ้างและสุดท้ายทางฝ่ายเจ้าหน้าที่  
ก็ได้เข้มงวดในเรื่องนี้ ก็เลยมีการวางมาตรการที่เด็ดขาด มีการประชุมและพูดคุยใน
ประเด็นการร้องเรียนของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งฯ ก็คือผู้โดยสารทั่วไปที่จะต้องไปขึ้น
รถที่สถานีขนส่งฯ  ได้มีการพูดคุยในส่วนที่จะต้องรับผิดชอบ คือทางฝ่ายจังหวัดหรือ
ว่าสถานีขนส่งฯ และทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้  ก็จะมีการ
ตกลงพูดคุยกันและมีการตกลงกันในเรื่องของราคาค่าโดยสาร ๒ ประเภทนี้ไม่ว่าจะ
เป็นรถตุ๊กๆ หรือรถมอเตอร์ไซด์  ตรงนี้ก็ท าให้ปัญหาเหล่านี้ เริ่มลดลงเพราะว่าเขาเอา
จริงเอาจังในเรื่องนี้ แต่ในส่วนของเราที่จะต้องมานั่งคิดคือ จะท าอย่างไรในกรณีที่ว่า
ยังมีก็เรียกร้องของผู้โดยสาร หรือผู้ที่มีรถตุ๊กๆ หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ในกรณีที่ว่า
ควบคุมในเรื่องของค่าโดยสาร  แต่เราฐานะที่เป็นเจ้าของสถานีขนส่ง รับมาซึ่งมันจะมี
ระยะทางจากตัวเมืองไปที่สถานีขนส่งฯ ไกลพอสมควร จึงท าให้ผู้ประกอบการรถตุ๊กๆ  
หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจะปรับราคาขึ้นมา โดยเขาเอาข้อเสนอให้ อบจ.ช่วยกันคิด
ว่าจะลดระยะทางได้อย่างไร เส้นทางจากตัวเมืองไปยังสถานีขนส่ง ซึ่งเดิมนั้นเราก็คิด
มาตลอดว่าเราจะท าอย่างไรในการที่จะลดระยะทางหรือว่าหาเส้นทางที่มันใกล้ที่จะไป
สถานีขนส่งฯ ก็คือว่าการส ารวจพ้ืนที่มีการพูดคุยและมีการประชุมในเรื่องการตัดถนน
ใหม ่คือจากตลาดสดทางเทศบาลและเลาะเลียบคลองและผ่านข้างๆ โรงเรียนอามานะ
ศักดิ์และไปที่สถานีขนส่งฯ  ซึ่งระยะทางก็คงสั้นลง สองก็คือจากกรณีทีมีการร้องเรียน
ในด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารที่จะไปสถานีขนส่งฯ ทางเราก็ได้น าเสนอในที่
ประชุมว่าให้มีการขยายถนนสายยะรัง ซอย ๓ ที่จะออกไปทางถนน ๔ เลน ซึ่งเป็น
ถนนที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลกับ อบต.ตะลุโบ๊ะ  ซึ่งเราก็ได้น าเสนอเพ่ือที่จะให้มี
การด าเนินการตามระเบียบในการของบประมาณให้ถูกต้อง หรือว่าให้ทางฝ่าย อบต. 
หรือทางเทศบาลช่วยส ารวจ  ประมาณการดูและน าเสนอทาง อบจ. ว่า  อบจ. มี
งบประมาณท่ีจะจัดสรรตามมาทีหลังอย่างไร    โดยการขยายไหล่ทางข้างละประมาณ 
๑  เมตร  ก็ได้แค่นั้นเอง  และในส่วนของไฟฟ้า แสงสว่างนั้นก็ได้มอบให้ทางจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบในการไปส ารวจว่าจะติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างไร   กับถนนสาย 
 



 
-๑๕- 

 
ดังกล่าว และอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางถนนรามโกมุท ซึ่งจะต้องไปยูเทรินที่ ๔  แยกบานา  
ซึ่งตรงนั้น มันก็เป็นเส้นทางที่ไกลพอสมควรส าหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังสถานี
ขนส่งฯ  โดยภาพรวมอย่างนี้นะครับ 
 ส าหรับเรื่องที่ ๓ ที่ท่านแวหามะ   แวกือจิก  ได้อภิปรายในเรื่องของการ
จัดซื้อหรือว่าการอุดหนุนงบประมาณให้กับกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  ในเรื่อง
ของยาเสพติด  ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะทราบกันดีว่าปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่บ้านเราเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วและนับวันก็ยิ่งเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเยาวชนและนักเรียน ลูกหลาน 
ของเรา  ท าให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ  ขโมย
ขึ้นบ้าน บางพ้ืนที่ก็จะมีถึงขนาดจี้ปล้น และบางเหตุการณ์ถึงขนาดต้องฆ่าผู้ปกครอง
ของตัวเอง  ด้วยพิษภัยของยาเสพติด  ตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบ  
ซ่ึงบางหน่วยงานก็ด าเนินการอย่างเข้มงวดในการกวาดล้าง   หรือการปราบปรามหรือการบ าบัด  
แต่ปัญหาก็คือเรื่องของปัจจัยที่สนับสนุน หรือให้ภารกิจเหล่านั้นประสบความส าเร็จ  
สืบเนื่องมาจากในเรื่องของงบประมาณ หน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินการ  หน่วยงานหลัก
ที่เขาด าเนินการนั้น จริงอยู่ก็คือว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ถ้าเราดู
กลุ่มเป้าหมายแล้ว กลุ่มเป้าหมายล้วนเป็นพี่น้องประชาชน ลูกหลานของพวกเราแทบ
ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น  ผมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญตรงนี้  จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  จะต้องแก้ปัญหา ช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

ส าหรับเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน จากการตั้งข้อสังเกตของท่านแวหามะ   แวกือจิก  
คือว่าทางเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  แต่เราก็ได้ตั้งงบไว้ในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิและความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้พิการ  หน้า  ๑๐๙  ล าดับที่  ๑.๑.๒  เราได้
ตั้งโครงการอันนี้ไว้เราจะต้องดูแลเขา เพราะผมถือว่าเขาเป็นคนเหมือนกัน ไม่ใช่
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง  เราในฐานะท่ีเป็นท้องถิ่นและรับผิดชอบในเรื่องของคนพิการ 
ที่จะต้องดูแลสิทธิของคนพิการ เราได้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องมา ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ
ทางหู ก็มีการอบรมให้ความรู้และพยายามให้คนพิการเหล่านี้มีการสื่อสารที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจ น าองค์ความรู้ไปด าเนินในชีวิตประจ าวันได้ เหมือนกับว่าเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้น  เราจึงได้จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งงบประมาณ ๒๕๕๘  
เราได้ด าเนินการไปแล้วในส่วนของปี ๒๕๕๙ ก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายและยังมีหลักสูตรที่
เราจะต้องต่อยอดต่อไปให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และน าไปสู่การให้อาชีพกับคนพิการ 
 



 
-๑๖- 

 
ต่อไปในอนาคตได้  ผมเองต้องขอขอบคุณ  ท่านแวหามะ แวกือจิก  ที่ได้ตั้ง
ข้อสังเกตในเรื่องของสิทธิต่างๆ และในเรื่องของงบอุดหนุนสมาคมมุสลิมจังหวัด
ปัตตานี  ซึ่งจะมีกิจกรรมทุกปีครับ ปีสองปีที่ผ่านมาเราพยายามติดต่อ อันที่
จริงขั้นตอนของการของบประมาณนั้น  จะต้องผ่านประชาคมหรือท าเรื่องเสนอ
โครงการหรือแผนงานมาให้กับทาง อบจ. เพ่ือพิจารณาหรือวิเคราะห์
ความส าคัญความจ าเป็นอะไรต่างๆ เราก็เห็นถึงความส าคัญของสมาคมมุสลิม
จังหวัดปัตตานี  ในการบริหารหรือว่าในการจัดการเก่ียวกับเด็กในภาคฤดูร้อน 
เราเห็นถึงความส าคัญ ตรงนั้นเราได้มีการประเมินอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่
ผ่านมาเราจะเป็นคนที่น าเสนองบประมาณ บางทีเราก็ตั้งงบประมาณ โดยที่
ทางสมาคมมุสลิมจังหวัดปัตตานี ไม่เคยด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ในการจัดท าแผน น่าจะศึกษาว่าช่วงไหนที่เขาเสนอ
โครงการ   เวลาาทาง อบจ. ท าประชาคม เราจะเชิญหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
เข้ามาร่วมท าประชาคม และน าเสนอแผนงานโครงการก็ไม่มี   ปีนี้ก็
เช่นเดียวกันก็คือว่าไม่มีโครงการเข้ามาเลย  ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้สนับสนุน ใช่
ไหมครับ ปีที่แล้วเราตั้งงบประมาณไว้ แต่เขาไม่ได้ส่งโครงการ เราก็ไม่มั่นใจ
ว่าเขาต้องการอีกหรือไม่   หรือว่าคณะผู้บริหารสมาคมฯ เขาจะจัดหรือไม่  
ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ตรงนั้น  ท าให้เราไม่ได้ตั้งงบประมาณในปีนี้ไว้  ทุกปีเราก็ตั้งงบ
ไว้นะครับ ตามที่ท่านแวหามะ   แวกือจิก ได้ตั้งข้อสังเกต  ตรงนี้ก็คือว่า
อยากจะให้ความส าคัญในเรื่องของแผนงาน โครงการ ให้ท ามาเนิ่นๆ ก็ได้ 
อาจจะถ่ายเอกสารเก็บไว้ พอถึงเวลาก็เสนอมา  คือไม่ใช่ว่าทางเจ้าของ
งบประมาณต้องเป็นผู้ติดตามสอบถามทางสมาคมฯ  และอีกอย่างถ้าไม่มี
โครงการ ไม่มีแผนงาน เงินก็จะไม่มี แต่ถ้ามีโครงการมีแผนงาน เราจะได้ตั้ง
งบประมาณไว้ ถ้ามีโครงการมีแผนงาน  แต่ทางเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ก็
สมควรที่ทางเราจะต้องถูกอภิปรายอันนี้ก็ต้องขอน าเรียนชี้แจงกับท่านสมาชิก
สภาฯ เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ  ก็ได้ชี้แจงไปแล้ว  ในหลายๆ 
ประธานสภา อบจ.ปน.          ประเด็นของท่านสมาชิกสภาฯ  ที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะคะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

ยังสงสัยในประเด็นอ่ืนๆ อีกไหมคะ ขอเรียนเชิญค่ะ  ไม่มีแล้วแล้วนะคะ ถ้าไม่มี 
 



 
-๑๗- 

 
ดิฉันจะขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑  ท่านนายกฯ 
มีอะไรจะชี้แจงคะ  เชิญค่ะ  
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
นายก อบจ.ปน. ทุกท่าน  คืออยากจะน าเรียนเพ่ิมเติมให้ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าใจนิดนึงครับ  

คือผู้ที่จะมีส่วนรับงบประมาณตรงนี้ เราเองก็มีโครงการรวมอยู่ในงบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   คือโครงการตาดีกาสัมพันธ์  หน้า  ๑๓๐   ข้อ ๑.๑.๓  
แต่ทาง อบจ. จะเป็นผู้ด าเนินการนะครับ  ขอบคุณครับ  
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ต่อไปจะเป็นการลงมติรับหลักการในวาระ  
ประธานสภา อบจ.ปน.          ที่ ๑  ค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  
เอามือลงค่ะ   เห็นชอบจ านวน  ๒๓  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  
ไม่มีนะค่ะ      

เป็นอันว่าสภาฯ  ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑  ด้วยคะแนน  ๒๓ 
เสียงนะค่ะ   

ในวาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉบับนี้  ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาโดยละเอียด  ซึ่งสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้วมีท่านอับดุลเลาะ  มาเส  เป็นประธาน  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๓  ให้สภาก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นๆ  และให้สภาก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ใน
การแปรญัตติของคณะกรมการตามข้อบังคับ ข้อ  ๔๙,๕๐,๑๑๐  ล าดับแรก 

 
 



 
-๑๘- 

 
ดิฉันขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ค่ะ   เชิญคุณสุพิศ   ขาวทอง ค่ะ               
 

นางสุพิศ  ขาวทอง    เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านนายกฯ  และคณะผู้บริหาร                                            
ส.อบจ.ปน. เขต ๑ อ.โคกโพธิ์  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉัน 

นางสุพิศ  ขาวทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ 
อ าเภอโคกโพธิ์  ดิฉันขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ   ตั้งแต่วันนี้  วันที่ ๒๐ 
สิงหาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๔.๐๐ น.   ถึงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ   

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหม  
ประธานสภา อบจ. ปน.                       ขอเรียนเชิญค่ะ  ไม่มีนะค่ะ      

เป็นอันว่าที่ประชุมเสนอระยะเวลาค าแปรญัตติ   ในวันที่  ๒๐ 
สิงหาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๔.๐๐ น.   ถึงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
เวลา ๑๖.๐๐ น.  นะค่ะ   

   ล าดับต่อไป  ดิฉันขอให้สภาฯ ก าหนดวัน ว่าจะใช้เวลาแปรญัตติกี่วัน 
จากวันไหนถึงวันไหน  เวลาเท่าไร  สถานที่ที่ไหน  ขอเชิญเสนอ  เรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ  เชิญท่านอับดุลการิม   ยูโซะ ค่ะ 

 
นายอับดุลการิม  ยูโซะ    เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ  ท่านนายกฯ  และคณะผู้บริหาร                                            
ส.อบจ.ปน. เขต อ.กะพ้อ   เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

นายอับดุลการิม   ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขตอ าเภอกะพ้อ  ขอเสนอระยะเวลาการประชุมพิจารณาการแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ   ในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึง  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
(อาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผู้รับรองถูกต้องนะค่ะ   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
ประธานสภา อบจ. ปน.                       ไหม  ขอเรียนเชิญค่ะ  ไม่มีนะค่ะ ท่านอับดุลการิม  ยูโซะ   เสนอวันแปรญัตติ 

คือวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘    เวลา  ๐๙.๐๐ น.    ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น.   



 
-๑๙- 

 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารส านักงานกอง
กิจการสภา อบจ.) 

สรุปว่า ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง คือ 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ถึงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. และประชุมพิจารณาแปรญัตติวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี (อาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.)  ดิฉันจึงขอนัด
ประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวาระที่ ๒  วาระที่ ๓  ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม  
๒๕๕๘   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ต่อไประเบียบวาระที่ ๕.๒  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภา อบจ. ปน.                         ๕.๒  ญัตติ   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอเชิญ นายก อบจ.ฯ แถลง ค่ะ  
 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี    เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ 
นายก อบจ.ปน. ทุกท่าน   

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือเป็นกรอบใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ไปแล้วนั้น 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจ าเป็นจะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  ๑  รายการ   
ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างถนนสาย อบจ.ปน. ๓๐๒๔  บ้านตะโละ  ต าบลตะโละ  
อ าเภอยะหริ่ง     ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ตรวจสอบพ้ืนที่
ก่อนการด าเนินการ  พบว่าถนนช่วง  กม. ๐+๐๐๐ - ๑+๔๐๐ เป็นถนนกว้าง 
๖.๐๐  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  ๑.๐๐  เมตร   ผิวทางช ารุดเสียหายเล็กน้อย   
ช่วง กม. ๑+๔๐๐ - ๖+๔๔๓  เป็นถนนกว้าง  ๖.๐๐ เมตร  ไม่มีไหล่ทาง  
ช่วง กม. ๕+๐๔๓ - ๖+๔๔๓   ยาว ๑,๔๐๐ เมตร  ความช ารุดเสียหายของ 

 



 
-๒๐- 

 
ผิวทางจะช ารุดเสียหายมาก  ผิวทางแตกร้าวเป็นหลุมบ่อจ านวนมาก  สาเหตุ
เกิดจากปริมาณรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน  ท าให้ราษฎรไม่ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด   

เพ่ือให้การก่อสร้างตรงกับความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงเป็นปัจจุบัน  จึง
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้   

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หน้า ๑๐๙  ล าดับที่ 
๒.๑.๓๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน   

จากเดิม  ตั้งไว้  ๑,๙๘๖,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย  อบจ.ปน. ๓๐๒๔  บ้านตะโละ - 
บ้านปุลากง  ต าบลตะโละ  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐  เมตร   ยาว ๗๕๕.๐๐  เมตร   หนา ๐.๐๓  เมตร  ไหล่ทางข้างละ 
๑.๐๐  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.
ก าหนด)  (กองช่าง)  

แก้ไขเป็น  ตั้งไว้  ๑,๙๘๖,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง
และเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบจ. ปน.  ๓๐๒๔  
บ้านตะโละ  - บ้านปุลากง  ต าบลตะโละ  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  โดยซ่อม
สร้างผิวจราจรกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐.๐๐  เมตร  หนา ๐.๐๓  เมตร   
หินคลุกหนา  ๐.๐๕  เมตร  และเสริมผิวจราจรกว้าง  ๖.๐๐ เมตร  ยาว 
๔๒๐.๐๐  เมตร  หนา ๐.๐๓ เมตร   รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๒๐.๐๐ 
ตารางเมตร  (ตามแบบท่ี อบจ.ก าหนด) (กองช่าง)  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้  เป็น
อ านาจอนุ มั ติ ของสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๙  จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภา อบจ.ปน.    งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  รายการค่าเสริมผิว 

จราจรถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านตะโละ - บ้านปุลากง 
ต าบลตะโละ  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายในญัตตินี้ไหม  เชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ดิฉันขอมตินะคะ  
 



 
-๒๑- 

 
-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่าเสริมผิว
จราจรถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านตะโละ - บ้านปุลากง 
ต าบลตะโละ  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   กรุณายกมือขึ้นค่ะ  

-     สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบจ านวน  ๒๓  เสียง  ขอบคุณค่ะ 
-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย  ประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รายการค่าเสริมผิว
จราจรถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านตะโละ - บ้านปุลากง 
ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   กรุณายกมือขึ้นค่ะ   ไม่มีนะคะ 
ขอบคุณคะ่ 

เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ   อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รายการค่าเสริมผิว
จราจรถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  สายบ้านตะโละ - บ้านปุลากง 
ต าบลตะโละ  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  ต่อไป 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภา อบจ. ปน.                         ๕.๓   ญัตติ  ขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  มีก าหนด

ระยะเวลาการเช่า  ๕  ปี  ขอเชิญ  นายก อบจ.ฯ แถลง ค่ะ  
 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี    เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  

นายก อบจ.ปน. นายก อบจ.ปน.    ทุกท่าน  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน

ของรัฐในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  หมู่ที่  8  ต าบลบานา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี  มีเนื้อที่ทั้งหมด  1,436 ไร่  2 งาน  32.9 ตารางวา  ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ด าเนินการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าโดยได้มีการแบ่งพ้ืนที่ในการ
จัดหาผลประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 

      ส่วนที่ 1  เขตอุตสาหกรรม   939  ไร่ 
      ส่วนที่ 2  ที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินของราษฎร 388 ไร่ 
      ส่วนที่ 3  ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานี  109 ไร่ 

 
 
 
 



 
-๒๒- 

 
ในส่วนที่ 1  เขตอุตสาหกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้

ก าหนดอัตราค่าเช่าปีละ  14.50 บาทต่อที่ดิน 1  ตารางวา (1 ไร่ = 400 
ตารางวา) และก าหนดให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าทุกๆ 5 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 
10  ของอัตราค่าเช่ าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 

ส่วนที่ 2  ที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของราษฎร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีได้แบ่งพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยชุมชนบ้านแหลมนกจ านวน 
265  ไร่  โดยจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแปลงย่อยขนาด 40 - 50  ตารางวา 
โดยคิดค่าเช่าตารางวาละ 0.25 บาท/ปี  ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี และ
ส่วนของพ้ืนที่ท ากินนาเกลือจ านวน  123  ไร่  จัดแบ่งออกเป็น  47  
แปลงๆละ  2 ไร่  2 งาน  68.8  ตารางวา  โดยคิดอัตราค่าเช่าปีละ 100 
บาท/ไร่  ก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี และ 

ส่วนที่ 3  พ้ืนที่ท่าเทียบเรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ท า
สัญญาเช่ากับกรมเจ้าท่าในอัตราปีที่  1  ถึงปีที่ 10  ปีละ 150,000 บาท 
ปีที่ 11  ถึงปีที่ 20  ปีละ 180,000 บาท  และปีที่ 21  ถึงปีที่ 30 ปีละ 
200,000 บาท  โดยได้น าไปจัดให้เอกชนเช่าต่อในอัตราค่าเช่าเดือนละ 
70,000 บาท  

ได้มีผู้ยื่นค าขอเช่าที่ดิน  จ านวน  1  ราย  ได้แก่  นางสาวสมหญิง 
ยะพันธ์  โดยขอเช่าที่ดินบริเวณพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม หมู่ที่ 8  ต าบลบานา 
อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  จ านวน  1  แปลง  เนื้อที่  1 ไร่ - งาน 5 
ตารางวา เพ่ือประกอบธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเล มีก าหนดระยะเวลาเช่า 
5 ปี พร้อมทั้งได้แนบแผนผังพ้ืนที่ขอเช่าและเอกสารในการด าเนินกิจการ
ดังกล่าว ซึ่งในการคิดอัตราค่าเช่านั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
คิดอัตราค่าเช่าในช่วง 5 ปีแรก อัตราค่าเช่าปีละ 14.50  บาทต่อที่ดิน  1 
ตารางวา  (1 ไร่ = 400 ตารางวา)  เช่าที่ดิน 1 ไร่ - งาน 5 ตารางวา  คิด
อัตราค่าเช่าปีละ 5,873 บาท และให้มีการปรับปรุงค่าเช่าทุกๆ 5 ปี แต่ไม่
เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ผู้ขอเช่ารายดังกล่าว เช่าที่ดินในบริเวณดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 6(2) ก าหนดไว้
ความว่า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีก าหนด
เกิน 3 ปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
 



 
-๒๓- 

 
ดังนั้น จึงเสนอญัตติขออนุมัติให้ นางสาวสมหญิง ยะพันธ์  เช่าที่ดิน

ในบริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรม หมู่ที่ 8 ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
มีก าหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี  มาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ  ได้เสนอให้สภาฯ  แห่งนี้พิจารณา 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ขออนุมัติการเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานีรายของ นางสาวสมหญิง  ยะพันธ์ 

มีก าหนดระยะเวลา  ๕ ปี  จ านวนที่ดิน  ๑ ไร่   ๕ ตารางวา  มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปราย เชิญค่ะ  เชิญท่านอับดุลเลาะ  มาเส 

 
นายอับดุลเลาะ   มาเส    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   ท่านนายกฯ  และคณะผู้บริหาร                                            
ส.อบจ.ปน. เขต อ.ไม้แก่น   เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

นายอับดุลเลาะ  มาเส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 
อ าเภอไม้แก่น  ใคร่ขอตั้งข้อสังเกตในการให้เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมไว้ ๒ 
ประเด็น นะครับ  ประเด็นที่ ๑ การค านวณหาพ้ืนที่ เพราะว่าเอกสารที่
นางสาวสมหญิง  ยะพันธ์  ขอมาระบุความยาวทั้งทิศเหนือ ทิศใต้  ทั้ง ๔ ทิศ 
หากค านวณแล้วย่อมไม่ได้ ๑ ไร่  กับ  ๕  ตารางวา จะได้ ๑ ไร่กับ ๕๐ 
ตารางวา  ถ้าค านวณตามตัวเลขนะครับ  แต่พอไปดูแผนผังก็แปลกไปอีก 
เป็นแผนผังพ้ืนที่เช่าของ นายสมชาย หมื่นภักดี  ที่แนบมาซึ่งวาดรูปแบบ
ทรงปิระมิดแบบนี้   ไม่สามารถที่จะค านวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ได้
โดยตรง  ซึ่งไม่สามารถที่จะตรวจสอบวิธีค านวณหาพ้ืนที่ได้ถูกต้องนะครับ  
การวางรูปแบบสามเหลี่ยม แบบสี่เหลี่ยม แล้วจึงหาพ้ืนที่บวกกัน  ซึ่งผมเห็น
แล้วมันจะขาดทุนครับ ผมค านวณตามตัวเลขกว้างคูณยาว แล้วมันจะได้ 
๔๕๐ แต่นี้ได้ ๔๒๐ ถ้าคิดเป็นตารางวานะครับ  ซึ่งถ้าค านวณออกมาแบบนี้
เราจะขาดทุน ไร่ละ ๑๐๐ บาท ต่อปีนะครับ  ซึ่งถ้าพวกเราได้ร่วมกัน
พิจารณาค านวณพ้ืนที่ ให้ถูกต้องและแก้ไขให้ถูกต้อง อบจ.  จะได้รับ
ผลประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับ  ส่วนประเด็นที่ ๒ ที่นายกฯ ได้แถลงญัตติขอ
เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี   มีก าหนดระยะเวลาการเช่า ๕ ปี ถ้า
สมมุติว่าการค านวณพ้ืนที่ถูก ๔๐๐  ตารางวา  บวก ๕ ตารางวา  ก็เท่ากับ 
๔๐๕  ตารางวา  การค านวณ  ๑๔.๕๐  ย่อมไมใ่ช่  ๕,๘๓๗  บาท  ซึ่งถ้าค านวณ 
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ถูกต้องแล้ว  จะต้องเท่ากับ  ๕,๘๗๒.๕๐  บาท  หักปัดเศษแล้วก็จะเท่ากับ 
๗๓ บาท  ขอให้ช่วยกันพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้อง และพิจารณาอนุมัติให้
นางสาวสมหญิง  ยะพันธ์  เช่าต่อไปได้นะครับ  ขอบคุณครับ  
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านอับดุลเลาะ  มาเส ค่ะ ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงในประเด็น  
ประธานสภา อบจ.ปน.  ของเรื่องพ้ืนที่  ในการค านวณหาพ้ืนที่จะให้เช่า ซึ่งท่านติดใจอยู่ว่า อาจจะ

ค านวณไม่ตรง มีประเด็นอ่ืนอีกไหมคะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญท่าน
นายกฯ  ชี้แจงค่ะ  

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี    เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
นายก อบจ.ปน. ทุกท่าน  ๒ ประเด็นนะครับที่ท่านอับดุลเลาะ  มาเส  ได้อภิปรายและตั้ง

ข้อสังเกตในส่วนที่เป็นเนื้อที่ของการให้เช่าที่ดิน และการขออนุมัติเช่าที่ดินใน
เขตอุตสาหกรรม คือ นางสาวสมหญิง  ยะพันธ์  แต่ในแผนที่เช่าเป็นชื่อของ
นายสมชาย หมื่นภักดี  ตรงนี้ผมอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงนะครับ 
ถึงข้อผิดพลาด ประการใด ในส่วนที่จะขออนุมัติก็เป็นจ านวนเนื้อที่น้อยกว่า 
เนื้อที่ตามที่ก าหนดผังที่ให้สมาชิกสภาฯได้ดู ผมจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง  
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทราบด้วย  ขออนุญาตท่านประธานฯ ครับ  

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงค่ะ  
ประธานสภา อบจ.ปน.   
 
นายจ ารัส  สีทองชื่น    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภา อบจ.ปน. ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม

ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมฯ นะครับ  ในเรื่องของแผนที่อาจจะเป็นเอกสาร
ผิดพลาด  แต่เนื้อที่เดิมนั้นเป็นของนายสมชาย  หมื่นภักดี   แต่ปัจจุบัน
นางสาวสมหญิง   ยะพันธ์  เป็นผู้ขอเช่าในพ้ืนที่ในขณะเดียวกัน ตรงนี้เจ้าหน้าที่
อาจจะไม่ได้ลบข้อความเดิมออกครับ ประการที่ ๒  ในเรื่องของเนื้อที่ เนื้อที่นี้
เจ้าหน้าที่อาจจะค านวณผิดพลาด  แต่เรื่องเช่าพ้ืนที่นี้ทางสภาฯได้อนุมัติไป
แล้ว และได้อนุมัติให้เช่า ๕ ปี แต่เนื้อที่ที่ดินที่ถูกต้องจะต้องไปรังวัดกับที่ดิน
อีกครั้งหนึ่งและจดทะเบียนทางนิติกรรมที่ดินจังหวัด      การเช่าก็ต้องเป็นไป 
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ตามเนื้อที่ที่ดินจังหวัดได้รังวัดเป็นจ านวนถูกต้องแล้ว ขอเรียนให้สภาฯ ทราบ 
เพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ  

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ค่ะ สรุปว่าเรื่องเนื้อท่ีนี้จะต้องไปรังวัด 
ประธานสภา อบจ.ปน.  กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ  แล้วก็จะต้องค านวณค่าเช่าต่อปีตามเนื้อที่จริงนะค่ะ  มี

สมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยในประเด็นนี้อีกไหมคะ  ไม่มีนะค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉัน
ขอมติที่ประชุมนะค่ะ 

  - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ นางสาวสมหญิง  ยะพันธ์ 
เช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี มีก าหนดระยะเวลาการเช่า ๕ ปี กรุณา   
ยกมือขึ้นค่ะ  ขอบคุณค่ะ   เห็นชอบ  ๒๓  เสียง  เป็นเอกฉันท์นะค่ะ 

  - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ นางสาวสมหญิง  ยะพันธ ์ 
เช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี มีก าหนดระยะเวลาการเช่า ๕ ปี กรุณา  
ยกมือขึ้นค่ะ  ขอบคุณคะ  ไม่มีนะค่ะ  

  เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการขอเช่าที่ดินเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี   มีก าหนดระยะเวลาการเช่า ๕  ปี  จ านวน  ๑  ราย  
คือ นางสาวสมหญิง  ยะพันธ์   ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
                          ๕.๔  เรื่อง  รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประจ าปี ๒๕๕๗  ขอเชิญ นายกฯ  แถลงค่ะ  
 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
นายก อบจ.ปน. ทุกท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง 
และข้อ ๒๙ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

      ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 

ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ  ได้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๕๗ 
และได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๗ 

ในการนี้  เพ่ือให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  ประจ าปี  ๒๕๕๗  ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกไปแล้ว  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ส าหรับเอกสารการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภา อบจ.ปน. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๕๗ ทางกอง

กิจการสภา อบจ. ก็ได้น าส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ไปพร้อมกับญัตติข้อบัญญัติ  
ท่านสมาชิกสภาฯ  คงได้ตรวจสอบและพิจารณากันแล้วนะคะ มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีความเห็น  หรือว่าจะเสนอแนะในญัตตินี้ไหมค่ะ  ไม่มีนะคะ  

เป็นอันว่าที่ประชุมได้รับทราบแล้วนะค่ะ ต่อไป มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้ไหมค่ะ หรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรไหมค่ะ   
เรียนเชิญค่ะ  เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี    เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ  
นายก อบจ.ปน. ทุกท่าน  ผมมี ๓ เรื่องด้วยกันครับที่จะน าเรียนในที่ประชุมได้รับทราบ และ

ได้เข้าใจในเรื่องของการบริหาร หรือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ได้
ผ่านสภาฯ ไปแล้วนะครับ  ซึ่งขณะนี้ในเรื่องของงบประมาณการรายรับของปี 
๒๕๕๘  นั้น    มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราได้ประมาณการไว้   ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องแผนงาน  โครงการ  หรือว่าข้อบัญญัติ  หรือรายละเอียดของข้อบัญญัติ  

 



 
-๒๗- 

 
กิจกรรมอะไรต่างๆ  ที่น าเสนอโดยท่านสมาชิกสภาฯ เอง  หรือว่าจากการท า
ประชาคม หรือการประสานแผนของท้องถิ่นนั้น บางโครงการก็ยังไม่สามารถ
ที่จะด าเนินการได้  ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ  ซึ่งในปีนี้ประมาณ
การของ อบจ. ปัตตานี ของปี ๒๕๕๘  งบประมาณนั้นขาดอยู่ประมาณ ๘๐ 
ล้าน  จนท าให้การพิจารณาในการที่จะด าเนินการตามข้อบัญญัติฯ นั้นสะดุด 
จนท าให้เราต้องมีการประชุมและวางแผน เพ่ือที่จะพิจารณาโครงการที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนเข้ามาก่อน เพราะฉะนั้นผมอยากน าเรียนในที่ประชุมฯ
รับทราบ  

ส่วนเรื่องที่ ๒ ครับ  อันที่จริงเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าท่านประธานฯ ก็คง
จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ในกรณีที่ เราได้ด าเนินกิจกรรม ซึ่งเป็น
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติของปี ๒๕๕๘  คือโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
มุสลิม  ซึ่งปีนี้ก็คือเป็นงานวันพบปะมุสลีมะห์  ซึ่งเป็นปีที่ ๑๐ ในงานได้
ก าหนดหัวข้อไว้ว่า ๑ ทศวรรษวันพบปะมุสลีมะห์  กลุ่มเป้าหมายประมาณ 
๒๐,๐๐๐ คน  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  อยากจะน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ 
มาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานดังกล่าวด้วย เพราะว่าในรายละเอียดของ
กิจกรรมนั้นก็จะมีหลายอย่างด้วยกัน มีการบรรยายในเรื่องของวิชาการ  ซึ่ง
จะมีวิทยากรจากต่างประเทศ วิทยากรจากส่วนกลาง จากกรุงเทพฯ และมี
วิทยากรจากพ้ืนที่ร่วมกันบรรยาย กิจกรรมจะมี ๒ ภาคด้วยกันครับ ภาค
กลางวันและกลางคืน และในปีนี้เราได้มีหน่วยงานที่มาร่วมจัดกิจกรรมพร้อม
กับเราเพ่ิมมาอีก ๒ หน่วยงาน จากเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น วิทยาลัยอิสลาม มอ.
ปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสภาสมาคมสตรีมุสลิม จังหวัดปัตตานี 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้ว  ยังมีอีก ๒ หน่วยงาน  คือสภา 
ความร่วมมือ องค์กรสตรีเพ่ือสันติภาพร่วมด้วย และสถานีโทรทัศน์  White 
Channel ร่วมด้วย  เพราะฉะนั้นจะมีกิจกรรม ๒ ภาคด้วยกัน ในส่วนของ
ภาคกลางวันและภาคกลางคืน ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. 
ไปถึง ๒๓.๐๐ น. ประธานในพิธีคือ พล.ท.ปราการ  ชลยุทธ  ท่านแม่ทัพ 
ภาคที่ ๔  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ฉะนั้น ตามก าหนดการที่ทุก
ท่านได้รับแจ้งไป ก็อยากจะเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติ 
เพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้จัดกิจกรรม และยังมีการจัดนิทรรศการ ๑๐ ป ี



 
-๒๘- 

 
ที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน และแขกผู้มีเกียรตินั้นมี
โอกาสได้มาชมมาร่วมกิจกรรม ว่า ๑๐ ปี นั้น  เราได้จัดงานเป็นอย่างไรบ้าง 
มีความคืบหน้า การพัฒนาไปอย่างไร  และยังมีการแสดงสินค้าประเภทต่างๆ 
มีการออกร้านประมาณ ๒๐๐ กว่าร้าน และจะมีนิทรรศการของหน่วยงาน
ต่างๆ มีทั้งหมด ๑๒ หน่วยงานด้วยกัน และจะมีการตรวจสุขภาพของ กอ.
รมน. ส่วนหน้าด้วย และยังมีอีกหลายๆ กิจกรรม อยากจะเชิญชวนท่าน
สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมครับ  ในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  คือมันเป็นงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นงานของพวกเราทุกคน และที่
ส าคัญพวกเราทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันต้อนรับ  จะมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่มา
จากต่างประเทศ  และส่วนกลาง  และมีพ่ีน้องอีกหลายๆท่านมาร่วมงาน และ
โครงการนี้ไม่ได้จ ากัดว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม จริงอยู่หัวข้อก็คือ 
สตรีมุสลิม แต่ เราได้ เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ 
เพราะฉะนั้น   ขอให้ทุกฝ่ายมาร่วมนะครับ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่ง และใน
ส่วนของอีกกิจกรรมหนึ่ง  ในวันที่ ๗ ถึงวันที่  ๘ กันยายน  ๒๕๕๘  นี้ก็จะมี
การประชุมสมาคม อบจ.  แห่งประเทศไทย   ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
โดยทางสมาคมฯ  จะมีรายละเอียดของการประชุมสมาคมฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในส่วนของการเลือกนายกสมาคมฯ  ที่จะหมดวาระ  และจะมีการรายงานถึง
ผลงานของสมาคมฯ ว่าที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง และในส่วนของการ
ประชุมจะมี อบจ. เชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพ จะมีการประชุมสัมมนา มีวิทยากร
มาพูดถึงเรื่องการกระจายอ านาจ หรือการปฏิรูปประเทศไทย ในส่วนของ
ท้องถิ่น  ว่าเป็นอย่างไร  อันนี้ก็คงจะมีการพูดถึงรายละเอียดต่อไป  หลังจากที่เรา
ประชุมสภาฯ วันนี้เสร็จแล้ว  ขอน าเรียนในที่ประชุมเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ก็ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัด  
ประธานสภา อบจ.ปน.  งานวันพบปะมุสลีมะห์   ครั้งที่ ๑๐  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ในวันที่  ๒๙ 

สิงหาคม  ๒๕๕๘   ณ   สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ไปร่วมงานกันทุกคนนะค่ะ  และในส่วนของ
สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ ๗-๘ 
กันยายน  ๒๕๕๘  นี้นะคะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือว่าพูดคุย
เสนอแนะในประเด็นอ่ืนๆ  อีกไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ส าหรับวันนี้ 



 
-๒๙- 

 
ดิฉันขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการที่เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เลขานุการ
นายกฯ  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้
โดยพร้อมเพรียงกัน  ท าให้การประชุมครั้งนี้  ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี   ดิฉันขอปิด
ประชุมเพียงแค่นี้  ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด   ท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  เลขานุการนายกฯ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ท าให้การประชุมครั้งนี้  
ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี   ดิฉันขอปิดประชุมเพียงแค่นี้  ขอบคุณค่ะ 

 
ปิดการประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
(ลงชื่อ).........................................เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
         (นายจ ารัส    สีทองชืน่) 
 
 

 
(ลงชื่อ)....................................... ................ 
           (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


