
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑   ครั้งที่  ๑   ประจําปี  ๒๕๕๘ 
วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
…………………………………………. 

 

        ผู้มาประชุม          
๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๒. นายอับดุลเลาะ มาเส   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑)   
๓. นายมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (๒)     
๔. นายไฟซอล อีสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.เมือง    
๕. นายรามดิน อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ. เมือง  
๖. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ. เมือง 
๗. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.เมือง          

   ๘.  นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ  
   ๙.  นายอุดมพันธ์ุ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 
 ๑๐.  นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ 
 ๑๑.  นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง  
 ๑๒.  นายอาดัม  สนิทศาสตร ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง   
 ๑๓.  นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง     
 ๑๔.  นายสานูซ ี กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง    
 ๑๕.  นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะหร่ิง   
 ๑๖.  นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะหร่ิง 
 17.  นายตอเละ เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.ยะหร่ิง 
 ๑๘.  นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี   
 ๑9.  นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี 
 20.  นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 
 ๒1.  นายมะรูดิน ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก     
 ๒2.  นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก     
 ๒3.  ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ     
 ๒4.  นายวันนิวัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     
 ๒5.  นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ      
 ๒6.  นายมูฮํามัดอาลาวี  บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต  อ.ทุง่ยางแดง  
 ๒7.  นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต อ.แมล่าน 
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 ผู้เขา้ร่วมประชุม          
 ๑.  นายเศรษฐ ์  อัลยุฟรี   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๒.  นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑)  
 ๓.  นางเบญจวรรณ ซูสารอ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๒) 
 ๔.  นายคอเลฟ  เจ๊ะนา   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๕.  นายประยูรเดช คณานุรักษ ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๖.  นายอุดม  ธรรมเจริญ  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๗.  นายอ๊ะหามะ  หะยีดือราแม  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๘.  นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 ๙.  นายจํารัส  สีทองช่ืน  รกท. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
        ๑๐.  นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ  ผู้อํานวยการกองช่าง 
        ๑๑.  นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา  ผู้อํานวยการกองคลัง 
        ๑๒.  นายสุทัศน์  สังขรัตน์   ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.     
        ๑๓.  นางสุรี  สะหนิบุตร  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๑๔.  นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ๑๕.  นางอาซีซะห์  ว่องไว   รกท. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
        ๑๖.  นางสุดา  ทับทิมทอง  รกท. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน      
        ๑๗.  นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี    
        ๑๘.  นายสาเหาะ  มูเล็ง   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
        ๑๙.  นายฮานาฟี  มาหะมุ   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ 
        ๒๐.  นางสาวปรีดา  จันทร์คงหอม  นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
        ๒๑.  นางไลล่า  แยนา   นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
        ๒๒.  นายอนุสรณ์  พิทักษ์สันติกุล  นิติกร ๖ว 
        ๒๓.  นางสาวปาริณดา มาปะ   นักบริหารงานนโยบายและแผน ๖ 
        ๒๔.  นางสายชล  คงสองเมือง  นักบริหารงานทั่วไป ๗     
        ๒๕.  นางสาวณัฏฐิณี มามะ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
        ๒๖.  นางสาวอัยรินทร์  สุวรรณรัตน์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
        ๒๗.  นางรัชนี  พวงนาค   นักบริหารงานคลัง ๗ 
        ๒๘.  นางวีระวรรณ คงแก้ว   นักบริหารงานคลัง ๗ 
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        ๒๙   นางสุวณี  หะยีสาแม  นักบริหารงานคลัง ๖ 
        ๓๐   นายอนันต์  โตงนุเยง   นิติกร ๓ 
        ๓๑.  นางยุพิน  กากะ   เจ้าพนักงานธุรการ ๕           
        ๓๒.  นายอิบนูฮายา แดมะ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
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     ผู้ไม่มาประชุม     
     ๑.  นางซารีนา ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๕ อ.เมือง (ลาป่วย)                 
     ๒.  นายหมัดรุสดี สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต ๓  อ.สายบุรี (ลาป่วย)   
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นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ

 ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  บัดน้ี  มีสมาชิกสภาฯเข้าประชุม  จํานวน ๒๓  คน 
 ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ถือว่า
 ครบองค์ประชุม   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

  ขึ้นทําหน้าที่ในการประชุมในวันน้ี   ขอเรียนเชิญครับ 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญน่ังค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
นายจํารัส   สีทองช่ืน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เรื่อง   เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๘ 

   ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑   
   ครั้งที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  สภาได้กําหนดสมัย
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    สมัยสามัญ    สมัยที่  ๑   ประจําปี  
   ๒๕๕๘    มีกําหนด ๔๕ วัน    ต้ังแต่วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๐  
   มีนาคม   ๒๕๕๘  น้ัน 

     อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 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  ๑   ประจําปี  ๒๕๕๘   ต้ังแต่วันที่   ๔   
    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘   

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
    นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
นางสาวรอฮานี มาหะมะ   เรียนท่านสมาชิกสภา อบจ.  ท่านนายก  ท่านรองนายก  เลขานุการนายก 
ประธานสภา อบจ.ปน.     ที่ปรึกษา  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันรู้สึก
    ยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาทําหน้าที่อีกครั้งหน่ึง  สภาองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดปัตตานี  ได้เปิดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๘  มีกําหนด 
 ๔๕  วัน  ต้ังแต่วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๘   
 สําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งน้ี   เป็นการ
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  
 ประจําปี ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําช้ีแจงงบประมาณ
 รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์แห่ง 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ซึ่งได้กําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว   
    และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน    และดิฉัน
    ขอเปิดประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  ไม่มีนะค่ะ 
     ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดปัตตานี    

            -  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒   ครั้งที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๒๔  
            กันยายน  ๒๕๕๗ 
            -  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒   ครั้งที่ ๓   ประจําปี  ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๒๙  
            กันยายน  ๒๕๕๗ 
   -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมสภาองค์การ

   บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๗  เมื่อ
   วันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๗  ไหมค่ะ  เชิญค่ะ  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  
   ประจําปี  ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗   ต่อไปค่ะ   

    -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมสภาองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒   ครั้งที่  ๓   ประจําปี  ๒๕๕๗   

  เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน ๒๕๕๗  ไหมค่ะ  เชิญค่ะ  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมรับรอง
   รายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  
   ครั้งที่  ๓   ประจําปี  ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗   ต่อไปค่ะ 

     ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไม่มีนะ   ต่อไปค่ะ 
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     ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  ไมม่ีนะ  ต่อไปค่ะ 
     ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
     ๕.๑ ญัตติ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
                               งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ขอเชิญท่านนายกฯ แถลงคะ 
 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน  ตลอดจนผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงานของ
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ไปแล้วน้ัน 

   บัดน้ี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นจะต้องแก้ไข 
    เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ใน
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าชนิดน่ังขับ 
    จํานวน  ๑  คนั  สําหรับใช้ในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็น
    การจัดซื้อในราคาที่นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เน่ืองจากสนามกีฬา
    กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่เศษ  เจ้าหน้าที่
    จะต้องทําการตัดหญ้าเกือบทุกวัน  และสภาพพ้ืนที่ในสนามกีฬาบางแห่งเป็นที่ราบ
    เรียบแข็งบางแห่งพ้ืนที่อ่อนนุ่มไม่ราบเรียบจําเป็นต้องจัดซื้อรถตัดหญ้าที่มีกําลัง แรงม้า
    และประสิทธิภาพสูง  ซึ่งในการต้ังงบประมาณจัดซื้อรถตัดหญ้า ตามข้อบัญญัติ  

  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของรถตัด
    หญ้าที่ต้องการให้ชัดเจน ดังน้ันเพ่ือให้การต้ังงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปด้วย
    ความถูกต้อง ชัดเจนตามลักษณะและรปูแบบของการต้ังงบประมาณ จึงจําเป็นต้อง
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
    ดังน้ี 

   แผนงานการศึกษา  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  หน้า ๙๖ ลําดับที่ 
    ๓.๑.๓  หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครภัุณฑ์งานบ้าน
    งานครัว   
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   จากเดิม  ต้ังไว้ ๒๖๙,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าชนิดน่ังขับ 

    จํานวน  ๑  คัน  เพ่ือใช้ในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สําหรับ
    ตัดหญ้าในสนามกีฬา สนามฟุตบอล และรอบ ๆ บริเวณสนามกีฬากลางที่มีพ้ืนที่กว้าง
    และรก  ยากต่อการเข้าถึง สามารถตัดหญ้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และให้
    อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็น
    ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา ศาสนาและ
    วัฒนธรรม)   

แก้ไขเป็น   ต้ังไว้  ๒๖๙,๐๐๐ บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าชนิด
   น่ังขับ  เครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า  ๒๔  HP  ขนาดใบมีดไม่น้อยกว่า ๔๘  น้ิว 
   แบบ ๓ ใบ/ชุด  จํานวน ๑ คัน  เพ่ือใช้ในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   ปัตตานี  มีทั้งสนามกีฬา สนามฟุตบอล และสนามหญ้า พ้ืนที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่เศษ 
   สภาพพ้ืนที่บางแห่งเป็นที่ราบเรียบแข็ง บางแห่งพ้ืนที่อ่อนนุ่มไม่ราบเรียบ  และจะต้อง
   ทําการตัดหญ้าอยู่เกือบทุกวัน  จึงจําเป็นต้องใช้เครื่องตัดหญ้าที่มีกําลังแรงม้าและ
   ประสิทธิภาพสูงเพ่ือความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการใช้งานได้ในระยะยาว  
   เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ทําให้   

ต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายคร้ังน้ี  เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙  จึงเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา  
    ผู้ใดจะอภิปราย  เชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะค่ะ 
     -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เอามือลง   
    ขอบคุณค่ะ   เห็นด้วยจํานวน  ๒๓  เสียงนะค่ะ 
     -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรุณายกมือขึน้ค่ะ ไม่มีนะคะ่     
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    เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ของกองการศึกษาศาสนา 
    และวัฒนธรรม   หน้า  ๙๖   ลําดับที่ ๓.๑.๓   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าชนิดน่ังขับ เครื่องยนต์
    เบนซินไม่น้อยกว่า ๒๔ HP  ขนาดใบมีดไม่น้อยกว่า ๔๘ น้ิว  แบบ ๓ ใบ/ชุด  จํานวน 
    ๑ คัน  ต่อไปค่ะ 
    ๕.๒  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘   เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   จํานวน  ๒  รายการ   ขอเชิญนายกฯ 
 แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงานของ
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ไปแล้วน้ัน 

   บัดน้ี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นจะต้องโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  ตามโครงการช่วยเหลือ
    ประชาชนในการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วย (ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วย 
    ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน)  โดยมีวัตถุประสงค์
    เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคเร้ือรัง ที่ฐานะยากจน ด้อยโอกาส ได้มีอุปกรณ์
    ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพที่บ้าน  รวมถึงการได้รับการดูแลได้อย่างถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์
    ฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและเป็นการแบ่งเบา
    ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล  ซึ่งโครงการ 
    ดังกล่าวเป็นโครงการเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
    ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗
    (๒๗) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   

   สําหรับการจัดซื้อเตียงคนไข้และที่นอนลม  มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์  ต้ังจ่ายใน
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จึงจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
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รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน ๒ รายการ  ดังน้ี 
   โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
   ๑)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หน้า 

    ๑๐๔  ลําดับที่ ๒.๑.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์
    วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ต้ังไว้  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียง
    เฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนพร้อมอุปกรณ์ โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคา
    มาตรฐานครุภัณฑ์  จํานวน ๒๓๐ ชุด  ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฟ้ืนฟู
    สุขภาพผู้ป่วย (ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือ
    ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน) โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
    (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)   

   ๒)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หน้า 
    ๑๐๔  ลําดับที่ ๒.๑.๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์
    วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่นอนลม
    แบบลอน พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือลดอาการแผลกดทับ  จํานวน ๖๐๐ ชุด  ตามโครงการ
    ช่วยเหลือประชาชนในการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วย (ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
    ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน)  โดยจัดซื้อตาม
    ราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)   

   โอนลด  จํานวน ๑ รายการ   
     ๑)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
    เข้มแข็งชุมชน  หน้า ๑๑๒  ลาํดับที่ ๑.๑.๒  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ต้ังไว้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ ให้ยืมใช้เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพที่บ้านสําหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  เตียงคนไข้พร้อมที่
นอนลม เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง  และให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์ในการช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ที่บ้าน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นผู้ป่วย  ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วยและเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามหลักเวช
ศาสตร์ ฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
       
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

สําหรับผู้ป่วย  ได้แก่  เตียงคนไข้พร้อมที่นอนลม  หนังสือคู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วย
และวิธีการใช้งานอุปกรณ์  เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (สํานักปลัด
องค์การ บริหารส่วนจังหวัด)  โอนลด  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

     การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งน้ี  เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การ
    บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ จึงเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือให้สภา
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมติัต่อไป  ขอบคุณครับ 
 
นางสาวรอฮานี มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน ๒ รายการ 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหม เชิญค่ะ  ไม่มีนะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะค่ะ 
     -   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี   
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เอามือลง ขอบคุณค่ะ  เห็นด้วยจํานวน  
    ๒๓ เสียงนะคะ่ 
         -   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ขอบคุณค่ะ  ไม่เห็นด้วย 
    จํานวน  -  เสยีง  ไม่มีนะค่ะ  

   เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  ๒  รายการ  คือ  

   ๑.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์  หน้า 
  ๑๐๔   ลําดับที่  ๒.๑.๑   หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์
  วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ต้ังไว้ ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียง
  เฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนพร้อมอุปกรณ์ โครงเตียงทําด้วยเหล็ก  มีล้อยาง  ขนาดเตียง
  ไม่น้อยกว่า ๙๐X ๒๐๐X๖๐ซม. จํานวน ๒๓๐ ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
  ในการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วย(ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเอง
  ได้น้อย หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน) โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคา
  มาตรฐานครุภัณฑ์   
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  ๒.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์  หน้า 
 ๑๐๔   ลําดับที่  ๒.๑.๒  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์
 วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ต้ังไว้ ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่นอน
 ลมแบบลอน พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือลดอาการแผลกดทับ  จํานวน ๖๐๐ ชุด ตามโครงการ 
 ช่วยเหลือประชาชนในการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วย(ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
 ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน) โดยจัดซื้อตาม
 ราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ์         
  โอนลดจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
 ความเข้มแข็งชุมชน หน้า ๑๑๒ ลําดับที่ ๑.๑.๒ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 ต้ังไว้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ต่อไปค่ะ              

     ๕.๓  เรื่อง การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕๘   
    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําปี  ๒๕๕๙  ดิฉันขอปรึกษาในที่ประชุม             

 เก่ียวกับการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๘  และวัน
  เริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๙  ซึ่งแต่ละสมัยมีกําหนด  ๔๕ วัน  
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ  เชิญคุณอัศมี  หยีดาโอะ  ค่ะ 

 
นายอัศมี   หยีดาโอะ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เพ่ือนสมาชิก 
ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.หนองจิก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอัศมี  หยีดาโอะ  
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑   อ.หนองจิก  กระผมขอเสนอ
     การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕๘   

   -  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําปี  ๒๕๕๘  วันที่ ๔  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
  ถึงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘   
   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๙   
   -  สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําปี  ๒๕๕๙  วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  ถึงวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี มาหะมะ   ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ขอบคุณท่านอัศมี  หยีดาโอะ ค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ประธานสภา อบจ.ปน.  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ  เชิญค่ะ  ไม่มีนะค่ะ 
     สรุปว่า ที่ประชุมมีมติ  เรื่อง  การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ 
                                ประจําปี  ๒๕๕๘  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําปี  ๒๕๕๙                        

    -  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๘   มีกําหนด  ๔๕  วัน   
  คือวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘   
    -  สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําปี  ๒๕๕๙     มีกําหนด  ๔๕  วัน   
  คือวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   ถึงวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙   ต่อไปนะค่ะ 

  ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแลกเปลี่ยนหรือเสนอแนะอะไรในระเบียบวาระน้ี
    ไหมค่ะ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ  เชิญท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ 
 
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เพ่ือนสมาชิก 
ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.ยะหร่ิง สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิอันวาร์  นิเดร์หะ
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑   อ.ยะหริ่ง  สืบเน่ืองมาจาก
    พวกเราได้ผ่านบรรยากาศการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ “พิงกันเกมส์” 
    ณ  จังหวัดพังงามาสัปดาห์ที่แล้ว  ผมขอแสดงความยินดีในระดับหน่ึงสําหรับ อบจ.
    ปัตตานี ที่ประสบความสําเร็จ จริงๆ ผมเห็นว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดลุกขึ้น  ผมมี
    ข้อเสนอแนะฝากท่านประธานสภาฯ  ไปยังท่านนายกฯ นิดหน่ึงครับ เท่าที่ได้ม ี

กิจกรรม ที่สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี   ทั้งในฐานะผู้เล่นและผู้จัดการทีมฟุตซอล 
ผมผ่านไปเกือบทุกวันเห็นอยู่อย่างหน่ึงครับ อัฒจรรย์ที่กําลังดําเนินการก่อสร้างดูไม่
ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่  ก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านนายกฯ  อัน
เน่ืองมาจากฤดูกาลใหม่สําหรับฟุตบอลดีวิช่ัน ๒ กําลังจะเปิดฤดูกาล เพ่ือประโยชน์
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ทั้งในแง่ความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย  และรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวดที่เป็นกอบเป็นกํา 
ถ้าอัฒจรรย์เราเสร็จสมบูรณ์ฝากท่านประธานสภาฯ  ไปยังท่านนายกฯ  ช่วยเร่งรัด 
ในการก่อสร้างสักนิดหน่ึงนะครับ  ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี มาหะมะ   ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ ค่ะ  ที่ได้นําเสนอเรื่องการก่อสร้างอัฒจรรย์
ประธานสภา อบจ.ปน.  ที่สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี  ก็เห็นอยู่เหมือนกันค่ะว่าไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่ 
    ท่านนายกฯ มีอะไรจะช้ีแจงหรือให้ความกระจ่าง ข้อสงสัยให้ท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  
    ไหมค่ะ  เชิญค่ะ 
 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่ผม
    จะตอบข้อสงสัยของท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  เก่ียวกับการก่อสร้างอัฒจรรย์ที่สนามกีฬา
    กลาง อบจ.ปัตตานี ผมอยากจะนําเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบถึงผลสรุป
    การแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ “พิงกันเกมส์” ณ จังหวัดพังงา ตอนแรก 
    ผมเข้าใจว่าท่านประธานสภาฯ  น่าจะได้สคริปท์ผลการแข่งขันกีฬาฯ  และได้แจ้งให้ 

ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว  ก็ไม่เป็นไรคับ ไหนๆผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ขออนุญาตท่าน
 ประธานสภาฯ นําสรุปผลการแข่งขันกีฬาฯ เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ 

    ประเภทกีฬาทั้งหมดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้เข้าร่วมการแข่งขันและ
    สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และได้รับรางวัล 
    หลายประเภทกีฬาด้วยกันดังน้ี 

1. ฟุตบอล        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
2. ฟุตซอล        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
3. เซปัคตะกร้อ        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
4. วอลเล่ย์บอล(หญิง)       รางวัลชนะเลิศ 

     5.  วอลเล่ย์บอล(ชาย)       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
     6.  วอลเล่ย์บอลชายหาดหญิง      รางวัลชนะเลิศ 
     7.  เปตอง  (จาํนวน 3 รางวัล) 
          7.1  ประเภทคู่ผู้บริหาร      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
          7.2  ประเภทคู่ผสมนักบริหาร      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
          7.3  ประเภทคู่ข้าราชการ(หญิง)   รางวัลชนะเลิศ 
     8.  กรีฑา (จํานวน 23 รางวัล) 
          ประเภทเดี่ยว  จํานวน  11  รางวัล 
          1. ว่ิง 100 เมตร  อายุไม่เกิน 29 ปี(ชาย) รางวัลชนะเลิศ 
          2. ว่ิง 200 เมตร  อายุไม่เกิน 29 ปี(ชาย) รางวัลชนะเลิศ 
          3. ว่ิง 200 เมตร  อายุไม่เกิน 29 ปี(ชาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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     4. ว่ิง 400 เมตร  อายุไม่เกิน 29 ปี(ชาย)   รางวัลชนะเลิศ 
          5. ว่ิง 400 เมตร  อายุไม่เกิน 29 ปี(หญิง)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
          6. ว่ิง 100 เมตร  อายุไม่เกิน 29 ปี(หญิง)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
          7. ว่ิง 100 เมตร  อายุ 30-39 ปี(หญงิ)     รางวัลชนะเลิศ 
          8. ว่ิง 200 เมตร  อายุ 30-39ปี(หญงิ)      รางวัลชนะเลิศ 
          9. ว่ิง 200 เมตร  อายุไม่เกิน 29 ปี(หญิง)   รางวัลชนะเลิศ 
        10. ว่ิง 200 เมตร  อายุไม่เกิน 50 ปี(หญิง)   รางวัลชนะเลิศ 
        11. ว่ิง 400 เมตร  อายุไม่เกิน 50 ปี(หญิง)   รางวัลชนะเลิศ 
         ประเภททมี  จํานวน  12  รางวัล  

1. ว่ิงผลัด 4X100 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี(ชาย)  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
2. ว่ิงผลัด 5X80 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี(หญิง)  
     รางวัลชนะเลิศ 
3. ว่ิงผลัด 8X50 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี(หญิง)  
      รางวัลชนะเลิศ 
4.  ว่ิงผลัด 4X200 เมตร รุน่อายุไม่เกิน 29 ปี(หญิง)  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
5.  ว่ิงผลัด 5X80 เมตร รุ่นอายุ 30-39 ปี(ชาย)   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

          6.  ว่ิงผลดั 4X100 เมตร รุ่นอายุ 30-39 ปี(หญงิ)   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

   7.  ว่ิงผลัด 8X50 เมตร รุน่อายุ 30-39 ปี(หญิง)   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
8.  ว่ิงผลัด 8X50 เมตร รุ่นอายุ 30-39 ปี(หญิง)   
     รางวัลชนะเลิศ 
9.  ว่ิงผลัด 4X100 เมตร รุน่อายุ 30-39 ปี(หญิง)   
     รางวัลชนะเลิศ 

 10.  ว่ิงผลัด 8X50 เมตร รุน่อายุ 40-49 ปี(หญิง)   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

        11.  ว่ิงผลัด 5X80 เมตร รุ่นอายุ 40-49 ปี(หญงิ)   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

        12.  ว่ิงผลัด 4X100 เมตร รุ่นอายุ 40-49 ปี(หญิง)         
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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      9.  กีฬาพ้ืนบ้าน   (จํานวน  2  รางวัล) 
           9.1  ว่ิงผลัดกระสอบ(ชาย) รางวัลชนะเลิศ 
         9.2  ว่ิงผลัดกระสอบ(หญิง) รางวัลชนะเลิศ 
              10.  ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 (คะแนนรวมกรีฑาหญงิ) 
            สรุปแล้วก็คือทุกประเภทกีฬานอกเหนือจากกรีฑาและกีฬาพ้ืนบ้าน 
    โดยเฉพาะกีฬาเราจะได้ทุกประเภท ต้ังแต่ชนะเลิศ รองชนะเลิศและรองชนะเลิศ
    อันดับ ๒ เพราะฉะนั้นตรงน้ีถือว่าเป็นความสําเร็จ ในส่วนของกรีฑาก็เช่นเดียวกัน ซึ่ง
    เราจะได้รางวัลมากกว่าปีที่แล้ว แต่คะแนนรวมทั้งหมดเราได้อันดับ ๓ เพราะมีบาง
    ประเภทกีฬาที่เราไม่ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งคะแนนรวมอันดับ ๑ ได้แก่จังหวัด
    นครศรีธรรมราช  คะแนนรวมอันดับ ๒ ได้แก่จังหวัดชุมพรและคะแนนรวมอันดับ ๓ 
    ได้แก่ปัตตานี  ความสําเร็จน้ีก็สืบเน่ืองมาจากความร่วมมือของนักกีฬา สมาชิกสภาฯ 
    ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้จัดการทีม ตลอดจนผู้เก่ียวข้องทุกคน ที่ได้ดูแลเอาใจใส่
    นักกีฬาในสังกัดที่ท่านต้องรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี จนนําไปสู่ความสําเร็จและกําลังใจ
    ทั้งหมดที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้มอบให้แก่ข้าราชการและนักกีฬา ทําให้นักกีฬาทุกคน
    เล่นได้เต็มที่และได้แสดงถึงทักษะความสามารถ จนนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย   
                             ซึ่งขณะน้ีนักกีฬาก็ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้ว ตรงน้ีก็นําเรียนให้ที่ประชุม
     และท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบกันนะครับ สําหรับเรื่องที่ท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ  
    ได้ต้ังข้อสอบถามซึ่งเป็นกระทู้สด กรณีของการก่อสร้างอัฒจรรย์ที่ยังไม่แล้วเสร็จและ
    เกิดความล่าช้าพอสมควร ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของแฟนฟุตบอลที่จะมาชม
    ฟุตบอลอาชีพของทีมปัตตานีเอฟซี ซึ่งใช้สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี เป็นเจ้าบ้าน 
    จากการท่ีผมได้ติดตามมาผมก็ได้มอบภารกิจน้ีให้ทางกองช่าง เป็นผู้ดําเนินการดูแลใน
    ส่วนของการติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง มีช่างควบคุมงานดูแลอย่างใกล้ชิด 
    ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบที่เรากําหนดไว้  ผมเองก็ต้ังเป้าว่าอัฒจรรย์น่าจะเสร็จภายในต้น 

ปี ๒๕๕๘  แต่บังเอิญว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อสร้าง คือเราปรับแบบในส่วน
 ของอัฒจรรย์  ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร  เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์
 อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีสัญญาเริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ ๒๖  
 สิงหาคม ๒๕๕๗  สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗   ซึ่งในช่วงน้ันผมมองแล้ว 

ว่าการออกแบบครั้งแรกไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้งานจะไม่ได้ประโยชน์
เท่าที่ควร เพราะการวางแนวตามแบบเดิมน้ันจะเป็นการวางแนวไปตามแนวร้ัวเดิม
ของสนาม  ก็จะทําให้ผู้ชมหรือผู้มาใช้อัฒจรรย์จะน่ังดูกีฬาที่แข่งอยู่ในสนามได้ไม่
ชัดเจน  ก็คือว่าระยะมันห่างเกินไป  จึงจําเป็นต้องปรับรั้วใหม่  คือรั้วจากเดิมเป็นรูป 
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ครึ่งวงกลม  เราพยายามปรับให้เป็นรูปตามแนวลู่ว่ิง  จึงต้องปรับรั้วความสูงประมาณ 
๑ เมตรกว่า  มาปรับและทําให้โค้งเข้ากับลู่ว่ิง เมื่อเราปรับให้โค้งเข้ากับลู่ว่ิงอัฒจรรย์ที่
เราทําแบบให้โค้งตามแนวรั้วก็ต้องปรับตามลู่ว่ิงด้วย เราจึงเชิญผู้รับเหมา หลังจากที่
เราได้ ทําสัญญาไปแล้ว มาตกลงกันว่าเราต้องการที่จะปรับแบบให้ดูสวยงามและคน
ที่น่ังบนอัฒจรรย์สามารถที่จะเห็นคนในสนามได้อย่างชัดเจน ไม่ไกลเกินไป และ
งบประมาณที่เราได้รับมาจากศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกปรับ
ลดลงจากเดิม ๘๐ ล้านพร้อมลู่ว่ิง เราได้มาประมาณ ๓๐ กว่าล้านเกือบๆ ๔๐ ล้าน 
และช่วงที่ เราปรับแบบน้ันใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน เพราะต้องวางแนวใหม่ 
โดยเฉพาะสายไฟ ซึ่งเป็นสายเมนส์  สายไฟที่อยู่ตามสกอร์บอร์ด  ซึ่งจะต้องหลบหลีก 
มีการจัดระบบอะไรต่างๆ  จัดแนวใหม่ ใช้เวลาทั้งหมดในการปรับแบบประมาณ  
๑๘๐ วัน  และก็นําเสนอให้ทางจังหวัดเป็นผู้อนุมัติในเรื่องของแบบ เราก็ต้องขยาย
เวลา  ขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้างออกไปตามจํานวนที่ เราใช้เวลาในการปรับ  
ประมาณ ๑๘๓ วัน  คือประมาณ ๖ เดือนเศษๆ ที่เราต้องขยายสัญญาออกไป และ
สัญญาน้ีจะสิ้นสุดในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  ซึ่งผมมีนโยบายว่าเราอาจจะไม่ขยาย
สัญญาตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่สามารถขยายได้อีกประมาณ ๖ เดือน เพราะสืบ
เน่ืองมาจากความไม่สงบ ความ ปลอดภัยและกระทบต่อการขนส่งอะไรต่างๆ แต่
ในส่วนของสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี  ซึ่งสถานที่ใกล้และถ้าจะอ้างถึงความ
ปลอดภัยน้ันก็คงจะอ้างไม่ได้อีก  เพราะฉะนั้นตรงน้ีผมก็คงจะไม่สามารถที่จะใช้มติ
ของคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติและ ทางผู้รับจ้างเองก็ยินดีที่จะสร้างให้เสร็จก่อนสัญญา
ที่ได้ลงนามไว้ ตรงนี้ก็ขอนําเรียน เพียงเท่าน้ี  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ที่ท่านได้ตอบข้อสักถามของท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ
ประธานสภา อบจ.ปน.  เรื่องการก่อสร้างอัฒจรรย์สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี  ซึ่งท่านนายกฯ  อธิบายได้
    อย่างชัดเจนและต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ อีกครั้งที่ได้รายงานผลการแข่งขันกีฬา 
    อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ “พิงกันเกมส์” ณ จังหวัดพังงา ซึ่งดิฉันไม่มีเอกสารผลการ
    แข่งขันฯ เลยไม่ได้รายงานให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ ต้องขออภัยด้วยค่ะ  มีสมาชิก
    สภาฯ ท่านใดจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนอะไรในระเบียบวาระน้ีอีกไหมค่ะ  เชิญค่ะ  
    เชิญคุณราเชนทร์   กาหลงค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 
นายราเชนทร์   กาหลง   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เพ่ือนสมาชิก 
ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.ยะรัง  สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายราเชนทร์  กาหลง
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓  อ.ยะรัง  ผมขอช่ืนชมนักกีฬา
    ของเราครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ  ภาคใต้  ครั้งที่ ๑๕ “พิงกันเกมส์”  

ณ  จังหวัดพังงา  ที่ผ่านมาปีที่แล้วฟุตบอลเราเป็นแชมป์ครับ แต่ปีน้ีเราได้รองแชมป์ 
  ฟุตซอลก็เหมือนกันปีที่แล้วเราเป็นแชมป์ แต่ปีน้ีได้ที่ ๓ ปีหน้าผมขอให้กีฬาทุกท่าน
  ฟิตให้มากกว่าน้ี ผมอยู่ที่สนามการแข่งขัน  ทุก อบจ. เขาพูดเข้าหูผม เขาพูดว่าเจอ
  ปัตตานีหนักหนาสาหัสแน่งานน้ี  คือผมว่าเขากลัว อบจ.ปัตตานีเรามากเกินไป ตอนน้ี 

ก็เสร็จสิ้นกีฬาแล้วผมขอทราบว่า  ปีน้ีการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศขอ
ทราบว่า มีหรือไม่ ถ้ามีจะไปประเทศไหน  เมื่อไหร่  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี มาหะมะ   ขอบคุณท่านราเชนทร์ ค่ะ ที่ท่านได้สอบถามเรื่องที่จะไปศึกษาดูงานภายใน
ประธานสภา อบจ.ปน.  ประเทศ   ตอนน้ียังไม่มีข้อสรุปอะไรนะค่ะ เอาเป็นว่าเราค่อยประชุมกันนอกรอบ
    ดีกว่าดีไหมค่ะ  ทุกท่านจะได้เสนอความคิดเห็นกันทั่วหน้า  ท่านนายกฯ  มีอะไรจะ
    ช้ีแจงไหมค่ะ  เชิญค่ะ 
 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมต้อง
    ขอขอบคุณท่านราเชนทร์   กาหลง  ในการต้ังข้อสังเกตของท่าน  และท่านได้อภิปราย
    โดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้  ครั้งที่ ๑๕ “พิงกันเกมส์” ณ จังหวัด
    พังงา ความสําเร็จของนักกีฬาบางประเภทในปีที่ผ่านมาที่ชุมพร ที่เราได้สร้างช่ือเสียง 
    ก็คือฟุตบอลและฟุตซอล ที่เราสามารถคว้าเหรียญทองมาได้  จนทําให้หลายๆ จังหวัด
    เขาก็กลัว ไม่อยากมาเจอกับเรานะครับ ถ้าหลีกได้เขาก็หลีก โดยเฉพาะการแข่งขันปีน้ี 
    เท่าที่ผมได้สังเกต ฟุตซอลและฟุตบอล หรือกีฬาอ่ืนทุกๆประเภทกีฬา และขอช่ืนชม
    กีฬาที่สามารถรักษาแชมป์ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลหญิงและ
    วอลเลย์บอลชายหาดหญิง  ซึ่งเขามีแผนการซ้อมที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน อันน้ีต้อง
    ยอมรับตรงน้ีนะครับ  ความสามารถของพวกเราผมดูแล้วทุกคนมีความสามารถ  
    เฉพาะตัว ทักษะการเล่นพ้ืนฐานผู้เล่นมีอยู่แล้ว จะมีก็เรื่องเดียวก็คือสภาพของร่างกาย
    และที่เพ่ิมเข้ามาคือหลักเกณฑ์ใหม่ ผมยกตัวอย่างนะครับผมเจอมากับตัวเอง กีฬา
     

 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

ตะกร้อ พอไปเจอกับหลักเกณฑ์ใหม่ กติกาใหม่ ทําให้เราไม่สามารถไปสู้กับเขาได้
 แม้แต่เรื่องอายุเราก็เป็นต่อเขามาก อย่างพวกเราน่ี  ๓ คน อายุก็ ๑๖๐ ปี  ของเขาน่ี 

    มือฟาดอายุแค่  ๓๐  กว่าปี  เพราะกติกาและหลักเกณฑ์ไปกําหนดไว้อย่างน้ัน เขา
    ต้องการที่จะเอาชนะเราให้ได้ เขาก็เลยไปปรับกติกาหลักเกณฑ์อย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น
    ฟุตบอลหรือกีฬาอะไรก็แล้วแต่  เช่นฟุตชอลน่ีเราไม่ได้กลัวประจวบแต่ประจวบก็
    สรรหานักเตะตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดมาเป็นอย่างดีเพราะปีก่อนน้ีเราชิงกับพังงาผม
    เห็นนักกีฬาเราก็เล่นเต็มที่มีแผนการซ้อมที่ชัดเจน ทุกคร้ังที่ผมไปซ้อมกีฬา ผมเห็นนัก
    ฟุตซอล  โดยเฉพาะท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ  ไปซ้อมทุกวันกับบุคลากร ข้าราชการ  

อบจ. แผนการซ้อมของนักกีฬาก็ถือว่าน่าจะสุดยอดแล้วพอๆกับนักตะกร้อ สําหรับ
ตะกร้อมันเป็นของชอบของทุกคน 3 คน ของนักกีฬา ถึงแม้ว่าไม่ได้ไปซ้อมที่สนามฯ 
แต่เราก็เล่นอยู่ที่ บ้าน แต่พอเราไปเจอกับมืออาชีพ มือเสิร์ฟนักกีฬามืออาชีพ 
โดยเฉพาะมือฟาดเป็นถึงอดีตนักกีฬาทีมชาติอย่างน้ีนะครับ แล้วเราละครับไปเจอ
อย่างน้ีเราก้อสู้ อย่างเต็มที่  ถึงแพ้เราก็แพ้อย่างสง่าผ่าเผย อย่างมีเกียรติ ต่อไปผม
ขอให้นักกีฬาทุกประเภท อย่าไปเจาะจงว่าเป็นกีฬาฟุตซอลหรือฟุตบอล   พวกเราก็ยัง
มีกําลัง  อายุยังน้อยอยู่ ผมเช่ือว่าถ้ามีแผนอย่างชัดเจนและฝึกซ้อมบ่อยๆ สร้าง
พละกําลัง  อย่างเช่นคู่แข่งอายุมากกว่าเรา  เขาตัวใหญ่กว่าเรา  ความคลื่นไหวก็ช้า
กว่าเรา  แต่เขามีกําลัง ถ้าหากเขากระแทกเราก็คือเรากระเด็นเลย การต้ังข้อสงเกต
ของท่านราเชนทร์   กาหลง  ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราจะนําไปคิดและนําไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไปผมเช่ือแน่ว่าในปีหน้าที่พัทลุงก็อาจจะประสบความสําเร็จทั้ง  ๒  ประเภท
กีฬาน้ีนะครับ และเรื่องของการทัศนศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมันมีอยู่แล้ว ในแต่ละปีที่เราต้ังงบประมาณการอบรม 
สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ แต่ในส่วนของต่างประเทศก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเขา
จะไม่ให้ไปเลย แต่การต้ังข้อสังเกต โดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นจังหวัดปัตตานี  เขาต้ัง
ข้อสังเกตในเร่ืองของการจ่ายเงิน   ในเรื่องขอความคุ้มค่าของการไปดูงาน    และก็ยัง
มีจุดอ่อนที่ทําให้เขาต้ังข้อสังเกตถึงประโยชน์ของการไปดูงานในครั้งที่ผ่านมา  ซึ่งตรง
น้ีถ้าเราจะไปก็คือว่าเราจําเป็นต้องวางแผนกันแต่เน่ินๆ  และดูถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับเป็นที่ ต้ังรวมถึงงบประมาณ   ตรงน้ีก็ถือว่ายังไม่เป็นข้อห้ามเลยและยังมี
หน่วยงานท่ีเขาจะต้องมีการประสานงานล่วงหนา  จะต้องมีการประสานผ่านไปยัง
สถานทูตและสถานที่ที่เราจะไป เราก็ต้องดูว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับกลับมามากน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 

แค่ไหน  คุ้มไหม  เพราะเขาต้ังข้อสังเกตไว้ทุกหน่วยงานว่าเป้าหมายก็คือการไปเที่ยว
น่ันเอง เรื่องประโยชน์ที่กลับมาใช้งานจริงๆ  มันเป็นเรื่องรองลงมา  เราไม่ได้เอาใน
ส่วนของการไปดูงานกลับมาใช้พัฒนาองค์กรของเรา  มีความสอดคล้องไหม ไปดูผัง
เมืองแล้วกลับมาใช้น่ีมันสอดคล้องกับบ้านเราไหม ลงทุนเป็นสิบ ๆ ล้านอย่างน้ี  ตรงนี้
ก็ต้องคิดต้ังแต่เน่ินๆ ต้องประสานกันแต่เน่ินๆ ตามที่เขาได้ต้ังข้อสังเกตไว้ สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี ต้ัง ข้อสังเกตยังไงเราจะต้องทําตามน้ัน ถ้าเห็นว่า
รอบคอบแล้วเราถึงจะดําเนินการได้  แต่ในปีน้ีถ้าส่วนของการพัฒนาศักยภาพอบรม
และทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ ตรงน้ีผมกําลังคิดและมีโปรแกรมที่จะนําเรียน
สมาชิกสภาฯ หลังจากที่เราปิดการประชุม  ต้องขออนุญาตตรงน้ีหน่อยก็แล้วกันใน
การช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ที่ท่านได้ช้ีแจง  ท่านราเชนทร์  กาหลง  มีอะไรจะ
ประธานสภา อบจ.ปน.   เสนอแนะอีกไหมค่ะ ไม่มีแล้วนะค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือมีข้อ
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรไหมค่ะ  เชิญค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันอยากจะขอความกรุณา
    จากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ให้เข้าประชุมตรงต่อเวลานิดหน่ึงค่ะ  สังเกตอย่างวันน้ี
    เรานัดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.  แต่กว่าจะได้ประชุมก็ปาเข้าไป  เวลา ๑๐.๓๐ น.  ซึ่ง
    เจ้าหน้าที่ก็จะต้องคอยตามเพ่ือให้ครบองค์ประชุม  คราวต่อไปดิฉันขอความกรุณา
    จากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมให้ตรงต่อเวลาด้วยนะค่ะ  สําหรับวันน้ี 
    ดิฉันในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณท่านสมาชิก
    สภาฯ  ท่านนายกฯ   ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ทําให้การประชุมสภาฯ ในวันน้ี สําเร็จและลุล่วงไป
    ด้วยดี  ดิฉันขอปิดการประชุมฯ เพียงแค่น้ี  ขอบคุณค่ะ 
 

 

        ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

 
(ลงช่ือ).......................................เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
          (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 
    

 
(ลงช่ือ)................................................. 
           (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 


