
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี   
สมัยสามัญ  สมัยที2่  ครั้งที1่ประจาํปี ๒๕60 
วันที่  16สิงหาคม  ๒๕60   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตาน ี
……………………………………………. 

 
ผู้มาประชุม 
1. นางสาวรอฮานี       มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
3. นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒) 
4. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 
5. นายยาการิยา  แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานีเขต ๔ อ.เมือง 
6. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต 5 อ.เมือง 
7. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ 
8. นายอุดมพันธ์ุ  มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 
9. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง 
๑0. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑1. นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 
๑2. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหร่ิง 
๑3. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะหร่ิง 
14. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี 
 ๑5. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี 
๑6. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
17. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
 18. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 
19. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
20. นายวันนิวัติ  ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
๒1. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
 22. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต อ.ทุ่งยางแดง 
๒3. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไฟซอล อิสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.เมือง 
2. นายอาดัม สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง 
3. นายตอเละ เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหร่ิง 
4. นายรุสดี สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายเศรษฐ ์  อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
2. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๑) 
3. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่2) 
4. นายประยูรเดช คณานุรักษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
6. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดรกท.ปลัด อบจ.ปัตตานี 
7. นายจํารัส      สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
8. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
9. นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา ผู้อํานวยการกองคลัง 
10. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
11. นายสุทัศน์  สังขรัตน์  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
๑3. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑4. นางสุดา  ทบัทิมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รกน. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑5. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
16. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นายอนุสรณ์  พิทักษ์สันติกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายนิติการฯ 
18. นางสาวกรกนก ยังปากนํ้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
19. นางสาวอัยรินทร ์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
20. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง  รอง ผอ. โรงเรียนบ้านบ้านตะบิงตีงีรกท. ผอ. โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
21. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
22. นางวีระวรรณ คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
23.นายสมมาตร  ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
24. นางสุวณี  หะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
25. ว่าที่ รต.กมล เดชศิริ  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
26. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
27. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
28. นางรัชนี  พวงนาค  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
29. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
30. นางวาสนา  อินทสมบูรณ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
31. นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
32. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
33. นายฮานาฟี  มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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นายจํารัส  สีทองช่ืน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเ กียรติท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  

ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในห้อง
ประชุม จํานวน22 คนซึ่งไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา อบจ. ถือว่าครบ
องค์ประชุม ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขึ้นทํา
หน้าที่ในการประชุมในวันน้ี ขอเรียนเชิญครับ   
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญน่ังค่ะ   
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
นายจํารัส  สีทองช่ืน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเรื่อง เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๖๐ 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ  สมัยที่ 
๑  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่  ๑7 มีนาคม  ๒๕60  สภาได้กําหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจําปี ๒๕๖๐ 
มีกําหนด ๔๕ วันต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม2๕๖๐ ถึงวันที่๑5 กันยายน ๒๕๖๐  น้ัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  และข้อ ๒๒  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี  ๒๕๖๐  ต้ังแต่วันที่  2 สิงหาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑5
กันยายน ๒๕๖๐ 

     ประกาศ ณ  วันที่  ๑4กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านนายกฯท่านรองนายกฯ 
ประธานสภาอบจ.ปน. เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาทําหน้าที่อีกครั้งหน่ึง 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560มีกําหนด 45 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 สําหรับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560เพ่ือพิจารณาญัตติ 

 
 
 
 



-5- 
 

ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
1 และญัตติอ่ืนๆ ซึ่งได้กําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ดิฉันขอขอบคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบไม่มีนะคะ 
ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕60เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม  ๒๕60 

-  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมดังกล่าวไหม
เชิญค่ะขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี ๒๕60เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  ๒๕60  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไมม่ีนะคะ  ต่อไปค่ะ   
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มีนะคะต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม ่

 ๕.๑ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1  ขอเชิญนายก อบจ.  แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
นายก อบจ.ปน.    บัดน้ี ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะได้เสนอร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอีกคร้ังหน่ึง  จึงขอแถลงให้ทราบถึงสถานะการคลัง  
หลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ดังต่อไปน้ี 

     1.   สถานะการคลัง 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มียอดเงินสะสมที่สามารถ
นํามาใช้ได้ จํานวน 52,671,161.66บาท และสะสมไว้ที่กองทุนสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) อีกจํานวน 56,239,206.87 บาท มีเงินกู้ ก.ส.อ. คง
ค้าง 52,475,880.00 บาท  ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  

ในปีน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 390,000,000.00 บาท ประมาณการรายรับ
งบเฉพาะการสถานีขนส่ง  จํานวน 2,665,000.00 บาท รวมประมาณการรายรับ
ทั้งสิ้น 392,665,000 บาท 
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2.   หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ ยอดรวม 392,587,400.00 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังน้ี    
ด้านบริหารงานทั่วไป    
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 140,673,800.00 บาท 
-  แผนการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 50,000.00 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
-  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 52,613,700.00 บาท 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,200,000.00 บาท 
-  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 17,880,000.00 บาท 

 -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 13,242,900.00 บาท 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

ยอดรวม 11,725,100.00 บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ    
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 113,183,000.00 บาท 
-  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 22,706,300.00 บาท 
-  แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 2,588,000.00 บาท 
ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน    
-  งบกลาง ยอดรวม 16,724,600.00 บาท 

3.   เหตผุล 
 เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขอบคุณมากครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะข้อบัญญัติเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา อบจ.ปน. การพิจารณาญัตติน้ี เป็นเรื่องที่สําคัญ  สมาชิกสภาฯ ต้องพิจารณาให้ละเอียด

รอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ ต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ วาระที่ ๑ รับหลักการ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ 
วาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ ๑ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หน่ึง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติน้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องน้ัน 
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พอสมควรแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตติที่นายกฯ ได้เสนอไหมค่ะ 
ขอเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านนิอันวาร์นิเดร์หะ ค่ะ 

 
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เ รี ยนประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วน จั งห วัด ปัตตานี ที่ เ ค า รพ   
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.ยะหร่ิง กระผมนายนิอันวาร์  นิเดร์หะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 1 อําเภอยะหร่ิง ขออนุญาตในวาระหลักก่อนนะครับท่านประธานสภาฯ จากคํา
แถลงการณ์งบประมาณประจําปี 2561 ของท่านนายกฯ น้ัน จากหน้าแรกนะครับ 
ดูในเล่มใหญ่นะครับ สาระสําคัญมีอยู่ 3 อย่าง หัวข้อแรกคือสถานะการคลังส่วน
สาระสําคัญข้อที่ 2 คือการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันในที่น้ีคือ
ปีงบประมาณ 2560 และสําระสําคัญข้อที่ 3 คืองบเฉพาะการ  

ในหัวข้อที่ 1 สถานะการคลัง เม่ือดูรายละเอียดแล้ว ลําดับแรก อบจ.
ปัตตานีของเรามีสถานะการคลังที่มั่นคงเป็นอย่างย่ิง ถ้าแถวบ้านผมเขาเรียกว่ามี
สถานะการคลังที่มั่นคงมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก เงินสะสม ถือว่ามั่นคง ต่อไปหัวข้อ
ที่ 2 การบริหารงบประมาณในปี 2560 ณ ที่น้ีในคําแถลงการณ์ เป็นตัวเลขสิ้นสุด 
ณ มิถุนายน 2560 ถ้าพูดเป็นไตรมาสก็สรุปที่ 3 ไตรมาสครับ รายละเอียดก็จะมี
รายรับจริง รายจ่ายจริง หรือเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ เมื่อดูจากตัวเลขแล้วมี
แนวโน้มดี ปี 2560น้ี อบจ.ปัตตานีของเราจะมีรายได้เข้าเป้าครับ หวังว่าหรือ
ใกล้เคียงกับที่ต้ังไว้ อย่าลืมว่าประมาณการปี 2560 เราได้ต้ังไว้คือ 410,000,000 บาท 
หวังว่าทุกคนจะยังจํากันได้ เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางค์แล้วสามไตรมาสที่ผ่านมา เรามี
รายรับจริงอยู่ที่ 301,675,387.79บาท หน้า1 ครับ 3 ไตรมาส 300,000,000 
บาท เทียบบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆก็คือไตรมาสละ 100,000,000 บาท เพราะฉะน้ัน
เหลือกรกฎาคม  สิ งหาคมและกันยายน  2560 น้ี ก็ห วั ง ว่ าจะ เข้ า เ ป้ า อีก 
100,000,000 บาท แต่ได้ยินเสียงแว่วๆ มาว่ายังคงขาดหรือไม่เข้าเป้าอยู่ที่หลัก 
70 ล้านบาทหรือ 80 ล้านบาทที่ยังไม่เข้าเป้าท่านประธานสภาฯไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
ครับที่ประมาณการรายรับเรา ไม่เข้าเป้า เพราะดูจากที่ผ่านมาประมาณการในปี 
2559 ประมาณการไว้ที่ 365,000,000 บาท รับจริงแค่ 311,000,000,00 บาท 
ย้อนหลังไป 2 ปีคือ 2558 ประมาณการอยู่ที่360,000,000 บาท รับจริงๆแค่ 
318,000,000 บาท แต่อย่าลืมว่าผลต่างของประมาณการรายรับที่จะเข้ามาในแต่
ละปีน้ีมันทําให้ อบจ.ปัตตานีของเราถูกลดทอนประสิทธิภาพลงไปอีกเยอะครับก็
แน่นอนว่างบประมาณที่ขาดหายไป แผนงานที่จะรับผลกระทบมากที่สุดย่อมเป็นงบ
ลงทุน ที่ น้ีงบลงทุนก็จะอยู่ที่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงาน
การเกษตร เสียส่วนใหญ่ บางโครงการที่มีผลกระทบก็ถูกชลอหรือไม่ก็ยกยอดหรือ
ขยับไปในปีหน้าในปีถัดไป ต่อไปก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของประมาณการท่ีได้รับ
สักนิดนะครับ จะขอข้ามประมาณการจากหน้า 3 ซึ่งเป็นประมาณการรายรับแบบ
หยาบๆ จะขอข้ามไปหน้า 18 หน้า 19 เริ่มจากหมวดภาษีอากรและจะถือโอกาสน้ี 
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ได้สอบถามนายกฯ ท่านจะได้ช้ีแจง  หมวดภาษีอากรแบ่งเป็น 2 ประเภทหรือเรียก
ง่ายๆสั้นๆว่า ภาษียาสูบกับภาษีนํ้ามัน ในส่วนของภาษียาสูบ ผมต้องขอข้ามไป
เพราะว่าตัวเลขยังคงทรงๆตัวอยู่ หรือไม่ก็ลดลงไปบ้างในแต่ละปี มาดูภาษีนํ้ามันที่ 
อบจ.ปัตตานีของเราเร่ิมเก็บต้ังแต่ปี 2558 เมื่อข้อบัญญัติภาษีนํ้ามันมีผลบังคับใช้
หลังจากที่ถูกชะลอการจัดเก็บมาหลายปี ผมก็เลยถือโอกาสถามท่านประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังท่านนายกฯ ว่าการจัดเก็บภาษีนํ้ามันดําเนินการเป็นอย่างไรบ้างแล้วได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง เพราะถ้าย้อนดูผมมีข้อสังเกตว่า ปี 
2558 ประมาณการไว้ที่ 5,000 บาท รับจริง 640,000,00 บาท ปี 2559
ประมาณการไว้ที่ 16,000,000 บาท แต่เรารับจริงแค่ 3,800,000.00 บาท ปี 
2560 ประมาณการไว้ใกล้เคียงที่ 3,900,000 บาท และ 4,000,000 บาท ก็อยู่
ที่ว่าปีน้ีจะมีรายรับเพ่ิมเข้ามาเท่าไหร่ และอีกตัวหน่ึง ข้ามไปหน้า 19 ครับ ก็มีภาษี
จัดสรร มีภาษีมูลค่าเพ่ิมกับภาษีล้อเลื่อนคร้ังน้ีก็ถือโอกาสพูดอีกครั้งภาษีล้อเลื่อนเรา
มีแต่ทรุดกับทรุด ไม่ใช่ทรงกับทรุดครับ เพราะว่าปี 2557ไล่มาก็ 107,000,000
บาทปี 2558 รับจริงที่ 96,000,000 บาทปี 2559 92,000,000 บาท มีแต่
ทรุดกับทรุดครับท่านประธานสภาฯ ก็เลยอยากเรียกร้องให้พวกเรา สมาชิกสภาฯ ไล่
ต้ังแต่ผู้บริหารฯ ฝ่ายสภาฯ เอง ข้าราชการ จนถึงพนักงานจ้าง  อยากให้ภาคภูมิใจที่
จะใช้ป้ายทะเบียนปัตตานีของเรา ทุกบาททุกสตางค์ของภาษีล้อเลื่อนมาจากป้าย
ทะเบียนปัตตานีครับ อาจจะมีเหตุผลด้านไฟแนนซ์หรือลีสซิ่งอยู่บ้าง หรือหลักใหญ่
ใจความด้านจิตวิทยาอาจจะกลัวถูกเรียกตรวจค้นหรือตกเป็นเป้าสายตาของคน
ต่างจังหวัด แต่เด่ียวน้ีกระแสดังกล่าวก็เบาบางลงเยอะมากแล้วครับผม ก็ขอฝากไว้
ด้วยนะครับ จากประมาณการรายรับเรามาดูประมาณการรายจ่ายบ้างครับ ขอ
อนุญาตย้อนกลับมาหน้า 5 ครับ ประมาณการรายจ่ายเราอยู่ที่ 389,999,400 
บาท การทํางบอย่างน้ี เขาจะเรียกว่างบเกินดุล รายรับ 390,000,000 บาท แต่
รายจ่ายอยู่ที่ 389,999,400 บาท เขาเรียกว่างบเกินดุล เพราะในประมาณการ
ส่วนใหญ่ เขาจะทํางบกันอย่างน้ี งบเกินดุลหรืองบสมดุล น้อยคร้ังที่จะทําเป็นงบขาด
ดุล ที่น้ีมาดูรายละเอียดในแต่ละด้าน ประมาณการก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง
กันแต่ละแผนงาน ไม่ว่าจะเป็นแผนงานบริหารท่ัวไป แผนการรักษาความสงบภายใน 
แผนการศึกษา ฯลฯ ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แต่ที่เป็นข้อสังเกต ณ ที่น้ีคือ ฝาก
ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ แผนงานสาธารณสุข ขอฝากถาม
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ว่าแผนงานสาธารณสุขไม่ทราบหายไปไหนครับ  
เพราะว่าเดิมถูกบรรจุไว้ตลอด หรืออาจจะเป็นปัญหาการประสานแผนหรือหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขไม่มีความประสงค์จะขอรับงบอุดหนุน จากภาพรวมในประมาณการ
รายจ่ายในแต่ละแผนงานของข้อบัญญัติปีน้ี แน่นอนครับทุกแผนงานมีผลกระทบและ
มีผลประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีทั้งสิ้นไม่มากก็น้อย แต่ผลกระทบ
โดยตรงและมากท่ีสุด ก็คือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากับแผนงานการเกษตร
เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวชาวบ้าน  ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณท่านนายกฯ  แทนชาวอําเภอ 
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ยะหร่ิง  เพราะท่านนายกฯ ได้จัดสรรโครงการหลายโครงการลงในพ้ืนที่อําเภอยะหร่ิง 
ซึ่งก็เป็นพ้ืนที่ของผมเอง ที่น้ีมาดูภาพรวมของโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรากฏว่ามี
การกระจายตัวของโครงการท่ีครอบคลุมทุกอําเภอแล้ว มากบ้างน้อยบ้าง ผมมี
ข้อสังเกตนิดหน่ึงครับ อําเภอไม้แก่นปรากฏว่าไม่มีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
โยธา แต่มีโครงการด้านการเกษตรอยู่ 1 โครงการ อาจจะเป็นเพราะเราไม่มีสมาชิก
สภาฯ ในพ้ืนที่หรือไม่อย่างไร อาจเป็นเพราะเราได้สูญเสียสมาชิกสภาฯ เขตอําเภอไม้
แก่นไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 คือนายอับดุลเลาะ  มาเส ขออภัยที่ต้องเอ่ย
นาม เลยทําให้การประสานติดขัดไปบ้างฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายก
ฯ ด้วยครับ ไหนๆก็พูดเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว ถ้าพูดกันตรงตัวก็เรื่องถนนหนทาง 
ถนนหนทางที่เป็นความรับผิดชอบของ อบจ.ปัตตานีของเรา ก็ดูดีไม่แพ้ถนนหนทาง
ของหน่วยงานอ่ืน แต่สายทางของถนนของเรา ยังคงขาดองค์ประกอบหลายๆอย่างที่
ยังทําให้ไม่สมบูรณ์ ถ้าวัดจากผิวจราจร เส้นจราจรที่ดีมีอยู่แล้วยังจําเป็นต้องมี
องค์ประกอบอย่างอ่ืนด้วย เช่น ป้ายเตือนเส้นทางต่างๆ สายทาง อบจ.ปัตตานีเราเจอ
บ่อยมาก ป้ายสัญลักษณ์กํากับพ้ืนที่ เช่น เขตชุมชน เขตโรงเรียน เขตศาสนสถาน 
หรือจะเป็นป้ายกํากับนํ้าหนักบรรทุก ก็จําเป็นต้องมีนะครับ หรือป้ายเตือนทางโค้ง 
เสาหลักโค้งเหล็กก้ันโค้ง หรือจะให้ดีเขตชุมชนเขตโรงเรียน อาจจะต้องตีเส้นทางม้าลาย 
เป็นต้น เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร มันเก่ียวข้องโดยตรง ไล่ต้ังแต่ฝ่ายบริหาร 
หรือกองช่าง ขออภัยที่ ต้องเอ่ยนามครับ เพราะเก่ียวข้องโดยตรง กองช่างมี
ความสามารถพอที่จะสํารวจ ออกแบบให้สมบูรณ์แบบได้ สุดท้ายครับฝากถามท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ นิดหน่ึง พอดีเป็นเขตของกระผมด้วย โครงการ
เทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง ไม่ทราบว่าท่านนายกฯ ตกหล่นหรือมี
เหตุผลอันใดที่ไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติประจําปีน้ี แค่น้ีครับท่านประธานสภาฯ 
ขอบคุณครับ  

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ ค่ะ ท่านนิอันวาร์ก็ได้เสนอแนะประธานสภา 
อบจ.ปน.  ในหลายประเด็นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีนํ้ามัน ภาษีล้อเลื่อน และแผนงานด้าน 

สาธารณสุข แผนงานด้านอุตสาหกรรมโยธาและแผนงานด้านการเกษตรในพ้ืนที่
อําเภอไม้แก่น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับป้ายเตือนของ อบจ.ปัตตานีรวมไปถึงการ
สอบถามถึงงบอุดหนุนโครงการเทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่งที่หายไปมี
สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกไหมค่ะ ดิฉันจะให้ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงที่เดียวเลย
ขอเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านยูนัยดล ค่ะ 
 

นายยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ   เ รี ยนประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วน จั งห วัด ปัตตานี ที่ เ ค า รพ     
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.สายบุรี กระผม นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 1 อําเภอสายบุรี  ก็ไม่มีอะไรมากครับคือว่าหน้า 132 จะเป็นโครงการในเขต
พ้ืนที่ของกระผม   ข้อ 1.1.9   ต้ังไว้  4,250,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง 
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ถนนผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสายปน.ถ 1-0036บ้านบาเลาะ-บ้านป่าทุ่งซึ่งบ้าน
บาเลาะน่ีอยู่ในตําบลปะเสยะวอ  ส่วนบ้านป่าทุ่งน้ีอยู่ในตําบลบางเก่าครับ ขอให้ทาง
เจ้าหน้าที่แก้ไขตรงจุดน้ีด้วยครับ แก้ไขเป็นบ้านบาเลาะ ตําบลปะเสยะวออําภอสาย
บุรี-บ้านป่าทุ่ง ตําบลบางเก่า อําเภอสายบุรี  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ ค่ะ ท่านยูนัยดลได้เสนอแนะให้แก้ไข
ประธานสภา อบจ.ปน.  โครงการดังกล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะอีกไหมค่ะ  

ขอเชิญค่ะ เชิญท่านมูฮํามัดอาลาวี บือแน ค่ะ 
 

นายมูฮํามัดอาลาวี   บือแน  เรียนประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
ส.อบจ.ปน.เขต อ.ทุ่งยางแดง  กระผมนายมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขตอําเภอทุ่งยางแดง ผมก็ไม่ได้อ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ละเอียดสักเท่าไหร่นัก แต่ผมอยากจะเสนอว่าใน
เขตพ้ืนที่อําเภอทุ่งยางแดงของกระผมมี 4 ตําบลและมีถนนหลายสายที่ชํารุดและ
เสียหายจากนํ้าท่วม ผมอยากจะทราบว่าถนนดังกล่าว ถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าถูก
ทอดทิ้ง อบจ.ปัตตานีของเราไม่ได้ดูแล ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบชาวบ้านว่าอย่างไร ผม
อยากเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านนายกฯถนนสายกําปงบราแง  จากสี่แยก
ปากูไปที่นํ้าดําสายหน่ึง รวมถึงท่านนายอําเภอก็ได้ฝากให้กระผมพูดคุยกับทางท่าน
นายกฯ ผ่านสภาหรือโดยส่วนตัว และถนนอีกสายหน่ึงอยู่ที่หมู่ 7 ตําบลปากู รอยต่อ
กับหมู่ 6 ตําบลโต๊ะชูด น่ีก็เหมือนกันกระผมอยากจะทราบว่าถนนสายนี้เป็นของใคร 
เป็นของ อบจ.ปัตตานีเรา หรือเป็นของทางหลวงชนบท ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่
ครั้งที่แล้วกองช่างได้เข้าไปดูแล ต่อไปก็เป็นสายที่ 3 คือถนนข่าลิง จากบ้านเจาะ
บาแนไปบ้านข่าลิง เท่าที่ผมทราบก็คือทาง อบจ.ปัตตานี ได้เข้าไปดูแล ชาวบ้านก็
อยากให้ อบจ.ปัตตานี เข้าไปดูแลหรือว่าจะลาดยางให้แล้ว อบจ.ปัตตานีก็ไม่ได้เข้าไป
ดูแล ท่านรับปากแล้วแต่ก็ไม่ได้ทํา ตอนน้ีทหารก็ได้คุยส่วนตัวกับผมในฐานะที่ผมเป็น
สมาชิกสภาฯ เขตน้ี เราจะทําถนนได้ไหม ผมก็ให้คําตอบเขาไม่ได้ ผมขอฝากท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ช่วยดูแลตามที่ผมได้ช้ีแจงไปแล้วเมื่อสักครู่  
ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านมูหมัดอาลาวี  บือแน  ค่ะ ท่านได้สอบถามถึงถนนหนทาง
ประธานสภา อบจ.ปน.  ในเขตอําเภอทุ่งยางแดง  จํานวน 3 สาย  ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด  

ถามถึงความชัดเจน มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอแนะอีกไหมค่ะ  เชิญค่ะ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
ท่านนายกฯ ช้ีแจงข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ค่ะ 
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นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพวันน้ีผมก็ต้อง 
นายก อบจ.ปน. ขออภัยทุกท่านๆด้วย คือ 1 ความขัดข้องทางด้านเครื่องเสียงที่ขัดข้องไม่สามารถใช้

งานได้ในการอภิปราย ทําให้เสียเวลาในการประชุมไปบ้างพอสมควร เรื่องที่สองคือ
ผมต้องขออภัยเน่ืองจากวันน้ีสุขภาพผมไม่ค่อยดี เป็นไข้เมื่อคืนเป็นทอมซิลและทาน
ยาอยู่ ก็อาจจะตอบไม่ละเอียดบ้าง เราต้องการที่อยากจะทราบเป็นข้อๆ หรือเป็น
หน้าๆ ถึงข้อสอบถาม ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทั้ง 3 ท่านที่ได้อภิปรายในเรื่อง
ของงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการต้ังข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ ข้อสอบถาม ซึ่งจาก
การที่ผมได้จับประเด็นทั้ง 3 ท่านที่ได้ต้ังข้อสังเกตครับประมาณการรายรับที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ ปีงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ต้ังข้อสังเกตว่า
งบประมาณที่เข้ามาในปี 2560 ณ เดือนมิถุนายน ยังขาดอีกเยอะ ถ้าดูตัวเลขใน
เดือนมิถุนายน ยังขาดอยู่มากประมาณเกือบ 100,000,000 บาท ถ้าเราดู
ประมาณการของปี 2560 เราต้ังอยู่ 410,000,000 บาท การต้ังงบประมาณไม่ใช่
เป็นการต้ังแบบลอยๆ หรือว่านึกอยากจะต้ังก็ต้ัง จะต้องมีเหตุผลรองรับในแต่ละ
หมวดรายได้ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายล้วนแต่มีคําช้ีแจงแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น
ประมาณการที่อาจจะเพ่ิมแบบอัตราก้าวหน้า หรือประมาณการที่ดูแล้วก็คือลดลง 
ล้วนแต่มี เหตุผลและคําตอบ  เ ช่น  ในเรื่ องของภาษีล้อเลื่ อน  ไม่ ว่าจะเป็น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม แม้กระทั่งภาษีที่เราจัดเก็บเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษีบุหรี่ ภาษีนํ้ามัน ไม่
เป็นไปตามท่ีเราได้ประมาณการไว้ เราประมาณการสูงแต่บุหรี่น้ัน ห้วงเวลาที่เรา
จะต้องคํานึงว่ามันมีปัจจัยผันผวนในทางเศรษฐกิจหรือไม่ นโยบายรัฐบาลน้ันเป็น
อย่างไร ปัจจัยในพ้ืนที่น้ันเป็นอย่างไร เช่น กรณีของการท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ต้ัง
ข้อสังเกตในด้านของภาษีล้อเลื่อนและได้ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ และบุคลากร
ของ อบจ.ปัตตานี ว่าเราน่าที่จะไปจดทะเบียนที่ปัตตานีใช้ป้ายปัตตานี อันน้ีก็เป็น
ปัจจัยหน่ึง ที่ทําให้รายได้ของ อบจ.ปัตตานีเราลดลง ในส่วนของบริบทในพ้ืนที่เราถ้า
เราเทียบเคียงกับ 3 จังหวัดน่ีมันก็คล้ายคลึงกัน เช่นประมาณการรายรับของปี 
2560  ณ ปัจจุบัน ณ วันน้ี วันน้ีวันที่ 16 สิงหาคม 2560ตอนน้ียังมีเวลาอยู่อีก
ประมาณ 44 วัน ตอนน้ีงบประมาณยังไม่เข้ามาตามที่เราได้ประมาณการไว้ ก็คือ 
70,000,000 บาท ถามว่าเยอะไหม เยอะครับ และกระทบกับทุกๆท้องถิ่น ไม่ว่า
จะเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและส่งมาให้กับทางท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่เรา
จัดเก็บเอง ล้วนแต่มีผลกระทบทั้งสิ้น พอมีผลกระทบถึงมารายได้ก็ลดลงทําให้
ผู้บริหารต้องมีการประชุมมีการวิเคราะห์ถึงงบประมาณที่จะเข้ามาหรือว่าจะอนุมัติ
โครงการต่างๆ ที่อยู่ในข้อบัญญัติ ปี2560จะดําเนินการโครงการไหนก่อนโครงการ
ไหนมีความสําคัญเร่งด่วน หรือว่าโครงการไหนไม่จําเป็นหรือว่ายังไม่ต้องรีบร้อนเราก็
จะชะลอเอาไว้ ถ้าเงินเข้าเราก็ดําเนินการ ถ้าเงินไม่เข้าเราก็ต้องพักโครงการน้ันไป
ก่อน ไปรอในปีงบประมาณ ปี 2561 ต่อไป น้ีก็คือโดยหลักการมันเป็นอย่างน้ี  
เพราะฉะน้ันความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ หรือว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ 
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รัฐบาลหรือว่าการพิจารณาพระราชบัญญัติกฎหมายลูกเก่ียวกับรายได้ที่ผมได้ไป
ประชุมมา แนวโน้มรายได้ที่เราจะได้รับอาจจะถูกปรับลดลง อันน้ีก็เป็นห่วงเพราะว่า 
ถ้างบประมาณน้อยมันก็จะกระทบต่อการพัฒนา กระทบต่อความรู้สึกของพ่ีน้อง
ประชาชน และกระทบต่อพวกเราในฐานะตัวแทนพ่ีน้องประชาชนรับปัญหาและมา
นําเสนอ แต่สุดท้ายงบประมาณไม่มี ซึ่งตรงน้ีสมควรอย่างย่ิงที่เราจะต้องรู้ความ
เคลื่อนไหวของประมาณการ เราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า ประมาณการปีที่แล้วเราต้ังไว้ 
410,000,000 บาท พอเรารับจริงก็คือ 310,000,000 บาท เราไม่กล้าที่จะต้ัง
ประมาณการไว้ 410,000,000 บาท เหมือนปีที่แล้ว ทั้งๆที่กระทรวงมหาดไทย ให้
ท้องถิ่นต้ังประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว พอประมาณการรายรับเราได้ 
310,000,000 บาท เราก็ต้องต้ังไว้ให้มันใกล้เคียงกันที่สุด จะต้องมาวิเคราะห์กัน 
ปัญหาต่างๆหรือการต้ังข้อสังเกตของท่านสมาชิกสภาฯ ก็ไม่แปลกที่มันจะต้อง
สัมพันธ์กัน มันจะต้องสัมพันธ์กับงบประมาณ บางครั้งท่านก็อาจมองหรือดูว่าทําไม
โครงการนี้ไม่มี โครงการน้ีทําไมถึงไม่ได้บรรจุไว้ ซึ่งผมก็จะได้นําเรียนช้ีแจงให้เข้าใจ  
ก็คือว่า 1 โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ อย่าเพ่ิงไปตกใจที่ไม่ได้บรรจุไว้ก็คือเรื่องระเบียบ 
ที่มันเข้มงวด ตอนน้ีเราขยับไปไหนไม่ค่อยสะดวก เพราะสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินน่ี  
จ้องจะเล่นงานท้องถิ่นอยู่ตลอดเวลา ทวงติงอยู่ตลอดเวลา ประเภทที่ว่าไม่ต้องทํา
อะไรกันเลย ก็ต้องมาน่ังช้ีแจงกันจนทําให้งบประมาณของท้องถิ่นค้าง ของปี 2560 
เยอะมาก เพราะไม่มีใครกล้าที่จะทํา เพราะฉะน้ันตรงน้ี ในเร่ืองของระเบียบอะไร
ต่างๆ ที่พวกเราคอยติดตามทางสื่อต่างๆ ความเข้มข้นของหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ 
เข้มข้นมาก มีการต้ังข้อสังเกต ต้องมาน่ังช้ีแจงโครงการหลายๆโครงการ เช่น 
ประเด็นของเงินอุดหนุนน่ี ไม่ใช่เฉพาะของอําเภอยะหร่ิง บ้านผมอย่างเดียว อําเภอ
ทุ่งยางแดงของท่านมูหมัดอาลาวี   บือแนก็ไม่มี  ของท่านเลขานุการนายกฯ ก็ไม่ได้
บรรจุไว้ ของท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ ก็เหมือนกัน ท่านสุพิศ  ขาวทอง ก็
เช่นเดียวกัน เพราะมันมีคําอธิบายเรื่องของระเบียบ เราต้องยึดระเบียบๆ ถูกต้องไหม 
การอุดหนุนงบประมาณจะต้องทําอย่างไร เราต้องมาดูครับว่างบประมาณท่ีเราจะ
อุดหนุนหน่วยงานอ่ืนน่ี เราต้องดูว่าโครงการในแผนงานของเราได้ทําหรือดําเนินการ
หรือยัง หรือพูดกันตรงๆว่าจะอุดหนุนให้คนอ่ืนก่อน แต่ตัวเองได้ทําหรือยัง มีแผนงาน
ที่จําเป็นหรือสําคัญได้ทําแล้วหรือยัง สมมุติว่าเงินเราเข้ามาเราพิจารณา แต่ถามว่า
การขออุดหนุนงบประมาณก็คือว่าคนท่ีขอมาน่ีเขาต้องทําหรือดําเนินการอย่างไร 
หน่วยงานที่จะขออุดหนุนงบประมาณน่ีจะต้องชัดเจนจะต้องมีเงินของตัวเองด้วย แต่
ไม่กําหนดว่าก่ีเปอร์เซ็นต์ ต้องมีเงินของตัวเองด้วยว่าตัวเองมีต้นทุนอยู่เท่าน้ี แต่ไม่
สามารถที่จะดําเนินการได้ ขออุดหนุนจาก อบจ.ปัตตานีต้องชัดเจน บางหน่วยงานก็
คือว่าอุดหนุนไปแล้ว พอเราไปดูก็คือว่าไม่มีงบประมาณ เพราะว่าเวลาท่านทําเรื่อง 
อุดหนุนงบประมาณต้องบอกตัวเลขให้ชัดเจน ต้องอยู่ในแผนการเงินที่ชัดเจน แต่พอ
เราอุดหนุนขึ้นมาเขาไม่มี แม้กระทั่งเงินเล็กน้อยก็ยังหาไม่ได้ อย่างน้ันก็ต้องเรียกเงิน
คืนไป เพราะฉะน้ันโดยเหตุผลต่างๆ ที่จะต้องอธิบายถามว่าแล้วโครงการที่ได้อุดหนุน 
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งบประมาณต้องบอกตัวเลขให้ชัดเจน ต้องอยู่ในแผนการเงินที่ชัดเจน แต่พอเรา
อุดหนุนขึ้นมาเขาไม่มี แม้กระทั่งเงินเล็กน้อยก็ยังหาไม่ได้ อย่างน้ันก็ต้องเรียกเงินคืน
ไป เพราะฉะน้ัน โดยเหตุผลต่างๆ ที่จะต้องอธิบาย ถามว่าแล้วโครงการที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว แล้วจะตอบกันอย่างไร อย่าว่าแต่ท่านต้องตอบผมเองก็ต้องตอบ 
มันก็ต้องมีคําตอบที่จะต้องช้ีแจง แต่บังเอิญที่จะทําอะไรให้มันถูกระเบียบแล้วก็มี
ความรู้สึกที่ดีที่เราจะสามารถทํางานร่วมกันได้ เราก็เลยไปหาทางออกของการ
ประชาสัมพันธ์ เราอาจจะช่วยในด้านสื่อประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานน้ันๆ ก็ไปดูใน 
รายละเอียดครับว่ามีอะไรบ้าง ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ตรงน้ีก็คือ 2 และ 3 ก็คือ
ว่าความกระตือรือร้นของหน่วยงาน เราอย่าไปตอบแทน ผมน่ีได้ต้ังงบประมาณมา
แทบที่จะไม่ต้องไปตามเลย คนที่จะให้งบประมาณมีที่ไหนที่จะต้องตามคนท่ีจะขอ
งบประมาณอันน้ีเป็นประเด็นที่สําคัญ คนที่จะของบประมาณและก็ของบประมาณมา
เป็นประจําน่าจะรู้ว่าช่วงไหนท่ีเขาทําแผน เขาไม่เปลืองตัวให้กับเราหรอก เจ้าหน้าที่
เขาไม่เปลืองตัวอยู่แล้ว ถ้าคุณไม่ส่งแผนทําไมต้องบังคับให้เราไปโทรหาคนที่จะขอล่ะ 
คนที่จะขอเขาก็ต้องรู้ เพราะเราทํามานานแล้ว บางท่ีก็ต้ังงบประมาณต้ังไว้ โครงการ
ตามทีหลัง ท่านนิอันวาร์  ไปบอกนายอําเภอได้เลย และย้อนดูนะครับ ทุกปีเราตั้งมา
เท่าไหร่ แล้วเราตามขอโครงการ จะให้เงินคนอ่ืนน่ี ไม่รู้ เขาจะเอาหรือเปล่า 
เราอุดหนุนให้เขานี่ เขาไม่ได้ให้ความสําคัญสักเท่าไหร่ อันน้ีเป็นประเด็นแต่ผมก็ไม่
อยากที่จะไปพูดมาก เด่ียวมันจะกระทบ คือน่าจะเข้าใจเพราะคนที่ขอล้วนแต่เป็น
หน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ 3 เรื่องน้ีถ้าตอบได้เด๋ียวมาหาผม เพราะ 3 เรื่องน้ีจน
ปัญญาด้วยเหตุผล 1 ง่ายๆก็คือว่างบประมาณเราขาดชัดเจน 2 ก็คือเราต้องเลือกทํา
ในสิ่งที่มันจําเป็นก่อนตามแผนงานของเราก่อนแล้วค่อยอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนและ
ต้องมีเงินของตัวเองเป็นต้นทุน และ 3 ต้องสนใจในเร่ืองการส่งแผน ไม่ใช่ส่งตอนที่ว่า
เขาปิดแผนเรียบร้อยแล้ว ประกาศการใช้แผนพ่ึงจะมาย่ืนให้เรา ตรงนี้แหละ
คณะกรรมการเขามองว่าเรายัดเยียดให้เขาไหม เขาเต็มใจที่จะเอางบประมาณจากเรา
หรือเปล่า อันน้ีก็คือเร่ืองของการอุดหนุนและที่เห็นสมาชิกสภาฯ เห็นว่าไม่มี เรื่องที่ 
3 เรื่องของท่านมูหมัดอาลาวี มันมีหนังสือเข้ามาจากอําเภอทุ่งยางแดง ท่าน
นายอําเภอเซ็นต์เอง มาให้เราเข้าไปดําเนินการซ่อมถนนสายบาราแง แยกปากู ตามที่
ท่านได้อภิปราย ซึ่งกองช่างได้เข้าไปตรวจสอบ เพราะในหนังสืออ้างว่าเป็นถนนของ 
อบจ.ปัตตานี ที่ถ่ายโอนมาจากทางหลวงชนบท  แต่สุดท้ายไม่ใช่ครับ หลังจากที่เรา
ไปเช็คดู มันไม่ได้อยู่ในทะเบียนการถ่ายโอนถนนเส้นดังกล่าว แต่ทางฝ่ายช่างได้แจ้ง
หนังสือไปยังทางหลวงชนบทผมเซ็นต์ไปเม่ือวานหรือเมื่อวานซืนน่ีเหละครับ เพ่ือให้
ทางหลวงชนบทได้รับทราบ เขาบอกว่าถนนสายน้ีได้เข้าแผนไปแล้ว รอเพ่ือที่จะ
ดําเนินการ แล้วเขาก็ได้แจ้งไปยังอําเภอแล้ว อันน้ีฝากท่านมูหมัดอาลาวี  บือแน  
ประสานไปทางอําเภอด้วยครับ และในส่วนของถนนเจาะบาแน และก็ข่าลิง อันน้ีผม
จะให้ทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครับว่าเป็นถนนสายของใคร ถ้าเป็นถนนของ อบจ.
ผมจะให้เข้าไปดูทั้งสาย แล้วดูความจําเป็นว่าจะต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงอะไรต่างๆ   
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เพราะว่าในปีน้ีไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติอยู่แล้ว แต่เราสามารถที่จัดซื้อวัสดุไปช่วย
แก้ปัญหาได้ แต่ในปี 2560 เราก็ได้มีการต้ังงบประมาณของปี 2561  ก็คือว่าถนน 
ที่ อบจ.ปัตตานี รับผิดชอบและก็เมื่อก่อนรู้สึกว่าของปี 2560 เราได้เข้าไปซ่อมแซม
แล้ว จากการที่เราได้รับหนังสือประสานมาจากทาง อบต.นํ้าดํา ได้ประสานมาขอ
ความอนุเคราะห์เครื่องจักรช่วยไปปรับปรุงแก้ไขถนนสายหมู่ 5 ตําบลปากู ไปถึง
ตําบลนํ้าดํา อําเภอทุ่งยางแดง แต่ในปี 2560 เราได้ลาดยางให้เราปูแอส์ฟัสท์ให้ 
หน้า 136 ลําดับที่ 1.1.29 ครับ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,550,000 บาท และส่วน
ของอําเภอไม้แก่น คือการต้ังงบประมาณ 2561 ภายใต้การกระจายงบประมาณไม่
ทั่วถึง บางที่ก็ไม่ได้ลงในบ้านเรา อาจจะลงในพ้ืนที่อําเภอของเรา อาจจะไปกระโดด
ในเขตคนอ่ืน ถ้าสมมุติว่าเราจะกระจายให้ทั่วทุกเขตทั่วทุกตําบลงบประมาณเรามีไม่
เพียงพอที่จะกระจายให้มันคอบคลุมทุกภารกิจ เพราะฉะน้ันที่ไม้แก่นก็จะมีแผนงาน
การเกษตร ก็คือต้ังไว้ปี 2561 หน้า 140 ลําดับที่ 2.1.11 ต้ังไว้ 1,954,000 
บาท ท่านสังเกตดูได้ในแต่ละเขต แต่ละอําเภอ แต่ละตําบล กระจายหรือไม่เพราะผม
ได้มอบนโยบายและให้ทางฝ่ายช่างไปสํารวจให้มันทั่วถึง ในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้ต้ังข้อสังเกตในเรื่องของแผนการด้านสาธารณสุขของปี 2560 ปี 2560 เราต้ัง
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ อันน้ีก็ได้ต้ังไว้ ส่วน
ในปี 2561 จากการท่ีได้ต้ังข้อสังเกตว่าทําไมปกติแผนงานสาธารณสุขจะมีแต่ด้วย
ข้อระเบียบน่ีแหละทําให้เราไม่สามารถที่จะดําเนินการเองได้ หรือว่าอุดหนุนให้กับ
หน่วยงานได้ ก็จะมี 2 อย่างน้ีครับทําเองได้ไหม ถ้าจะทําเองก็ไปดูในเรื่องของอํานาจ
หน้าที่ พรบ.จัดต้ังการกระจายอํานาจว่าอย่างไร ทําไม่ได้ แล้วอุดหนุนได้ไหม ก็ติด
ของระเบียบอุดหนุนไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปอุดหนุนสาธารณสุขครับ 
เพราะฉะน้ันแผนงานสาธารณสุขจะมีจะเก่ียวข้องก็คือแผนงานที่เราจะขจัดขยะ ซึ่ง
จะมีส่วนเก่ียวข้องกับแผนงานสาธารณสุข เพราะว่าขยะมันเก่ียวข้องในเร่ืองของ
สุขภาพ เพราะฉะนั้นมันเลยอยู่ในแผนงานสาธารณสุขครับ และในเรื่องอ่ืนๆก็คงไม่มี
ครับ ถ้าสมมุติว่าผมตอบไม่ละเอียดหรือว่ายังขาดอยู่ในบางประเด็นท่านสามารถที่จะ
อภิปรายเพ่ิมเติมและผมจะช้ีแจงให้กระจ่าง ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ที่ได้ตอบข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาฯ ในหลายๆ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ประเด็นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยในประเด็นอ่ืนๆ อีกไหมค่ะ 

เชิญท่านมูหมัดอาลาวี   บือแน  ค่ะ 
 

นายมูฮํามัดอาลาวี   บือแน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  
ส.อบจ.ปน.เขต อ.ทุ่งยางแดง  กระผมนายมูฮํามัดอาลาวี  บือแนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขตอําเภอทุ่งยางแดงคือกระผมอยากจะทราบอีกเร่ืองหน่ึง นานแล้วเรื่องน้ี
ต้ังแต่ผมได้เข้ามาอยู่ในสภาแห่งน้ี แต่ผมยังไม่เคยได้รับคําตอบที่ชัดเจนคือเรื่องศูนย์
จริยธรรมของอําเภอทุ่งยางแดง ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วครับเพราะว่าเวลาผมมี 
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ประชุมเก่ียวกับตาดีกา  ก็จะมีเจ๊ะฆูเข้าร่วมประชุมประจําเดือนด้วยส่วนมากจะใช้
โรงเรียนส่วนมากจะใช้โรงเรียนของผมเป็นที่ประชุมครับ พอมีชาวบ้านหรือเจ๊ะฆูถาม
เรื่องศูนย์จริยธรรมของอําเภอทุ่งยางแดงว่าไปถึงไหนแล้ว ผมเองก็ไม่สามารถให้
คําตอบเขาได้ และอีกนิดครับท่านนายกฯ ถนนสายหมู่ 7 ตําบลปากู ไปหมู่6 
ตําบลพิเทนอีกสายหน่ึงครับ ที่ท่านนายกฯ ยังไม่ได้ช้ีแจง ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านมูหมัดอาลาวี  บือแนค่ะ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงข้อ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  สงสัยของท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ เชิญท่านนายกฯค่ะ 
 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ ตอนน้ีผม 
นายก อบจ.ปน.   กําลังให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างตรวจสอบถนนสายที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ว่า 

ถนนสายน้ีเป็นถนนของ อบจ.ปัตตานีหรือไม่ หรือว่าเป็นถนนถ่ายโอนที่ได้ขึ้น
ทะเบียนของ อบจ.ปัตตานีแล้ว ส่วนในเรื่องของศูนย์จริยธรรมของอําเภอทุ่งยางแดง
ที่ท่านได้สอบถาม คืออาคารศูนย์จริยธรรมน้ีอยู่ในปีงบประมาณ 2560 ได้
ดําเนินการได้ผู้รับเหมาเป็นที่ เรียบร้อย ลงนามในสัญญาเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 
เพราะฉะนั้นผมฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์ได้เลย สถานที่ก็เป็นสถานที่
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเคยไปช่วยเหลือในการถมที อยู่ที่ตําบลปากู อัน
น้ีก็รอทางผู้รับจ้างที่จะเข้าไปดําเนินการนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ที่ได้ช้ีแจงในข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ  
ประธานสภา อบจ.ปน.  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยในประเด็นอ่ืนๆ อีกไหมค่ะเชิญค่ะ 

ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมนะคะ ขณะน้ีมีจํานวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม  
จํานวน 22 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม 
 ลงมติวาระที่ 1 ต่อไปเป็นการลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 

     - สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบจํานวน 22
เสียงนะคะ 

เป็นอันว่าสภาฯ ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ด้วยคะแนนจํานวน22 
เสียงไม่รับหลักการไม่มีนะคะงดออกเสียงไม่มีนะคะต่อไปค่ะ 

ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญตัติจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ฉบับน้ีให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
พิจารณาโดยละเอียดซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔ข้อ ๔๙ 
ข้อ ๑๐๓ (๑)โดยมีญัตติที่สภาท้องถิ่นจะต้องหารือที่จะต้องลงมติ  ดังน้ีค่ะ 

ข้อ ๑ จะต้องจัดต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนเท่าไหร่ ในระหว่าง ๓ ถึง 
๗ คน 
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  ข้อ ๒ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ข้อ ๓ กําหนดระยะเวลาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งน้ีต้องมี
กําหนดเวลา ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ น้ัน และให้สภากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแปรญัตติของ
คณะกรรมการตามข้อบังคับ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๑๑๐ 

ลําดับแรกขอให้ที่ประชุมกําหนดคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ กําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติว่ามีจํานวนเท่าไหร่ค่ะ ในระหว่าง ๓ 
ถึง ๗ คน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ  เชิญคณุสุพิศ  ขาวทอง 

 
นางสุพิศ  ขาวทอง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.โคกโพธ์ิ ดิฉันนางสุพิศ  ขาวทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 1อําเภอโคกโพธ์ิ ดิฉันขอเสนอเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน5 คน 
ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านสุพิศ  ขาวทองค่ะ ผู้รับรองจํานวน 2 คนถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   ผู้รับรองคนที่ 1  ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี  เขต 1 อําเภอปะนาเระ 
ผู้รับรองคนที่ 2 นายมูหมัดอารอฟะห์แวบือซาสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2อําเภอปะนาเระ 
คุณสุพิศ  ขาวทอง  ได้เสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน ๕ คน 

เพ่ือทําหน้าที่แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ เชิญค่ะไม่มีนะคะ ถือว่า
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน 5 คนต่อไปดิฉันขอ
เชิญท่านเลขานุการสภา อบจ.ช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอ
เชิญค่ะ 

 

นายจํารัส  สทีองช่ืน   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 
วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน และให้นําวิธีการเลือก ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี
รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหน่ึงคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หน่ึง
ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม
จํานวนที่พึงมี 

ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงคร้ังเดียว ช่ือที่เสนอไม่จํากัด
จํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน โดยวิธีเขียนช่ือตัว
และช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท่ี
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
ถ้ามีผู้ใดได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ค่ะ ที่ได้ช้ีแจงเก่ียวกับวิธีการเลือกคณะ
ประธานสภา อบจ.ปน.  กรรมการแปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยไหมค่ะ ถ้าไม่มี  ต่อไปจะเป็น 

การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๕ คน โดยเลือกตามลําดับที่ละคนจนครบ
ตามจํานวน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๑ 
 

นายซุกรัน   นาแว   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.ยะหร่ิง  กระผมนายซุกรัน นาแวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 2  อําเภอยะหร่ิง  ขอเสนอรายช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1 กระผมขอเสนอนายนิอันวาร์   นิเดร์หะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขต 1  อําเภอยะหร่ิง  ขอผู้รับรอง ๒ คน  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านซุกรัน   นาแว  ค่ะ ผู้รับรองจํานวน 2 คนถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   ผู้รับรองคนที่ 1  นายอัศมี   หยีดาโอะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี  เขต 1 อําเภอหนองจิก 
ผู้รับรองคนที่ 2    นายอิสกันดา   บากา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี  เขต 3   อําเภอหนองจิก 
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มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอช่ือท่านอ่ืนไหมค่ะ  เชิญค่ะถ้าไม่มี ถือว่า 
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 
อําเภอยะหริ่งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ  
เสนอช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 ค่ะ 

 
นายอิสกันดา   บากา   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  
ส.อบจ.ปน.เขต 3 อ.หนองจิก  กระผมนายอิสกันดา  บากา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานีเขต 3 อําเภอหนองจิก  ขอเสนอรายช่ือผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2กระผมขอเสนอนายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1  อําเภอหนองจิก  ขอผู้รับรอง ๒ คน  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอิสกันดา   บากา  ค่ะ ผู้รับรองจํานวน 2 คน ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   ผู้รับรองคนที่ 1  นายยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี  เขต 1 อําเภอสายบุรี 
ผู้รับรองคนที่ 2  นายสานูซี   กูบูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  เขต 4  อําเภอยะรัง 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอช่ือท่านอ่ืนไหมค่ะ  เชิญค่ะ ถ้าไม่มี ถือว่า 

นายอัศมี   หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1  อําเภอ
หนองจิก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอ
ช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 ค่ะ 

 
นายอับดุลการิม   ยูโซะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพ้อ   กระผมนายอับดุลการิม  ยูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี เขตอําเภอกะพ้อ  ขอเสนอรายช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 3  กระผมขอเสนอนายอดุลย์  หะยีสาเมาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขตอําเภอแม่ลาน  ขอผู้รับรอง ๒ คน  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายอับดุลการิม  ยูโซะ ผู้รับรองจํานวน 2 คน ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   ผู้รับรองคนที่ 1  นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2อําเภอเมือง 
ผู้รับรองคนที่ 2  นายซูดิง   มาหามะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  เขต 2  อําเภอสายบุร ี
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอช่ือท่านอ่ืนไหมค่ะ  เชิญค่ะ ถ้าไม่มี ถือว่า 

นายอดุลย์หะยีสาเมาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอําเภอแม่
ลานเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือผู้ที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4 ค่ะ 
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นายอุดมพันธ์ุ   มากสุวรรณ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.โคกโพธ์ิ  กระผมนายอุดมพันธ์ุ  มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี เขต 2  อําเภอโคกโพธ์ิ ขอเสนอรายช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 4กระผมขอเสนอนายรามดิน อารีอับดุลซอมะสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต2อําเภอเมือง ขอผู้รับรอง ๒ คน  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอุดมพันธ์ุ  มากสุวรรณ ค่ะผู้รับรองจํานวน 2 คนถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   ผู้รับรองคนที่ 1  นางสุพิศ  ขาวทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี  เขต 1  อําเภอโคกโพธ์ิ 
ผู้รับรองคนที่ 2 นางซารีนา  ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  เขต 5  อําเภอเมือง   
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอช่ือท่านอ่ืนไหมค่ะ  เชิญค่ะ ถ้าไม่มี ถือว่า 

นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 
อําเภอเมือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอ
ช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 5 ค่ะ 
 

นายสานูซี  กูบู    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
ส.อบจ.ปน.เขต 4อ.ยะรัง  กระผมนายสานูซี   กูบูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต4

อําเภอยะรัง ขอเสนอรายช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
กระผมขอเสนอนายราเชนทร์กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต3 อําเภอยะรัง  ขอผู้รับรอง ๒ คน  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านสานูซี   กูบูค่ะผู้รับรองจํานวน 2 คนถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   ผู้รับรองคนที่ 1   นายมะรูดิน   ดาโต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี  เขต 2  อําเภอหนองจิก 
ผู้รับรองคนที่ 2  นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  อําเภอโคกโพธ์ิ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอช่ือท่านอ่ืนไหมค่ะ  เชิญค่ะ ถ้าไม่มี  ถือว่า 

นายราเชนทร์   กาหลง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 
อําเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  ต่อไปค่ะ  

ดิฉันจะขอสรุปรายช่ือสมาชิกสภาฯ  ที่ได้รับการเสนอให้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ดังน้ี 
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1. นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี  เขต 1  อําเภอยะหร่ิง    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 
2. นายอัศมี   หยีดาโอะะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี  เขต 1  อําเภอหนองจิก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 
3. นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี  เขตอําเภอแม่ลาน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 
4. นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี  เขต 2  อําเภอเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4 
5. นายราเชนทร์   กาหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี  เขต 3  อําเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 5 
ลําดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําขอแปรญัตติขอเชิญ

สมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ  เชิญท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว  ค่ะ 
 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
ส.อบจ.ปน.เขต 3 อ.โคกโพธ์ิ  ดิฉันนางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 3  อําเภอโคกโพธ์ิ  เสนอระยะเวลาเสนอคําขอแปรญัตติ จํานวน ๓ วัน 
ต้ังแต่วันที่๑๗,๑๘,๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(อาคารสํานักงานกองกิจการสภา อบจ.) 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว ค่ะ ท่านได้เสนอระยะเวลาเสนอคําขอแปร 
ประธานสภา อบจ. ปน.  ญัตติต้ังแต่วันที่ ๑๗,๑๘,๒๑สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง 

ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารสํานักงานกองกิจการสภา อบจ.) 
 มีใครเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีสมาชิกสภาฯ เสนอ 

ต่อไปให้ที่ประชุมกําหนดวันประชุมแปรญัตติ  จากวันไหนถึงวันไหน เวลาเท่าไร 
สถานที่ที่ไหน  ขอเชิญเสนอค่ะ 
 

นายวันนิวัติ   ซูสารอ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.ปะนาเระ  กระผมนายวันนิวัติ   ซูสารอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 2อําเภอปะเนาเระขอเสนอแปรญัตติวันที่๒๓ สิงหาคม๒๕๖๐เริ่มต้ังแต่เวลา 
๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(อาคารสํานักงานกอง
กิจการสภา อบจ.) 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านวันนิวัติ ซูสารอ ค่ะ ท่านได้เสนอแปรญัตติในวันที่๒๓
ประธานสภา อบจ.ปน.  สิงหาคม ๒๕๖๐เริ่มต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี(อาคารสํานักงานกองกิจการสภา อบจ.)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืนไหม ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกสภาฯเสนอแปรญัตติในวันที่ ๒๓
สิงหาคม2๕๖๐ เริ่มต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี (อาคารสํานักงานกองกิจการสภา อบจ.)ดิฉันขอสรุปอีกคร้ัง ดังน้ีค่ะ 

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ต้ังแต่วันที่ ๑๗,๑๘,๒๑สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และประชุมพิจารณาแปรญัตติในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่ม
เวลา๑๐.๐๐น.ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(อาคารสํานักงานกอง
กิจการสภา อบจ.) 

ดิฉันขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ ในวันที่ ๒๙สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระที่  ๕.๒  เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕.๒  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ
จัดจ้างทําโต๊ะอะลูมิเนียม พร้อมป้ายอะคริลิค สําหรับบริการคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการได้นําสินค้ามาวางจําหน่าย  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี จํานวน ๒ 
ชุดขอเชิญนายก อบจ. แถลงค่ะ 

 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ ผมขออนุญาต 
นายก อบจ.ปน. ท่านประธานสภาฯ ในวาระ 5.2,5.3,5.4 ผมขอมอบให้ นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ์   

รองนายกฯ เป็นผู้เสนอญัตติแทนครับ ขอบคุณครับ 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  อนุญาตค่ะ ขอเชิญนายอรุณ  เ บ็ญจลักษณ์  รองนายกฯ แถลงค่ะ
ประธานสภา อบจ.ปน. 

 
นายอรุณ  เบ็ญจลกัษณ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
รองนายก อบจ.ปน.(คนที่ 1) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะดําเนินการจ้าง

จัดทําโต๊ะอลูมิเนียมพร้อมป้ายอะคริลิค เพ่ือให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้นํา
สินค้ามาจัดจําหน่าย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ตําบลตะลุโบะ อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา 

 
 
 



-22- 
 

คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2556 มาตรา 
35 “กรณีที่หน่วยงานไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางาน ตามมาตรา 33 อาจให้
สัมปทาน  จัดสถานที่จําหน่ายสินค้า หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงทํางานหรือจ้าง
เหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวก ล่าม ภาษามือ หรือความช่วยเหลืออ่ืนๆ ให้แก่คนพิการ หรือผู้ดูและคนพิการ
ก็ได้”จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ดังน้ี 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพ่ือจ้างจัดทําโต๊ะ
อะลูมิเนียม พร้อมป้ายอะคริลิค สําหรับบริการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้นํา
สินค้ามาวางจําหน่าย  ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ตําบลตะลุโบะ 
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จํานวน 2 ชุด (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)(สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

     โดยโอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า 59 ลําดับที่ 2.1.27 หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว้ 1,440,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการ
ทํางาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่ พัก ค่า
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โอนลด 10,000.- บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งน้ี เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอ
ญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

   
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอรุณ  เบ็ญจลักษณ์ ค่ะ ท่านรองนายกฯได้ขออนุมัติโอนงบ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการค่าจดัจ้างทําโต๊ะ 

อะลูมิเนียม พร้อมป้ายอะคริลิคสําหรับบริการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้นํา
สินค้ามาวางจําหน่าย  ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ตําบลตะลุโบะ 
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จํานวน ๒ ชุด เป็นเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหม
เชิญค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม  จํานวน21 
คน ถือว่าครบองค์ประชุม  ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการค่าจัดจ้างทําโต๊ะอะลูมิเนียมพร้อมป้ายอะคริลิค สําหรับบริการคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้นําสินค้ามาวางจําหน่าย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี  ตําบลตะลุโบะจํานวน ๒ ชุดเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท กรุณายกมือขึ้น
ค่ะ เห็นชอบ 21 เสียงนะคะ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐จํานวน 21 เสียง ขอบคุณค่ะ 
ต่อไปค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าจัดจ้างทําโต๊ะอะลูมิเนียมพร้อมป้ายอะคริลิคสําหรับ
บริการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้นําสินค้ามาวางจําหน่าย ณ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ตําบลตะลุโบะจํานวน ๒ชุดเป็นเงินจํานวน10,000 บาท 

กรุณายกมือขึ้นค่ะไม่มีนะคะ ขอบคุณค่ะ 
เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าจัดจ้างทําโต๊ะอะลูมิเนียม พร้อมป้ายอะคริลิค สําหรับ
บริการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้นําสินค้ามาวางจําหน่าย ณ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานีตําบลตะลุโบะจํานวน ๒ ชุด เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท 

    ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที่  ๕.๓  เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕ .๓ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒รายการดิฉันจะให้ท่านรองนายกฯ  
แถลงที่ละรายการแล้วขอมติเป็นรายการค่ะ เชิญท่านอรุณ  เบ็ญจลักษณ์ แถลง
รายการที่ 1 ก่อน  เชิญค่ะ 

รายการที่ ๑  รายการค่าก่อสร้างอัฒจันทร์อาคาร B๒(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง 
๘.๑๐ เมตร ยาว ๔๒.๙๘ เมตร ตามแบบ อบจ. กําหนดและปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ 
B เดิม  ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเชิญท่านรองอรุณ 
แถลงค่ะ 
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นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
รองนายก อบจ.ปน.(คนที่ 1)  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปรากฏว่ามี
ความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะของงานและสถานที่ต้ังโครงการ 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงมีความจําเป็นต้องขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังน้ี 
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  
หน้า ๑๒๗  ลําดับที่ ๒.๑.๒ ต้ังไว้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างอัฒจันทร์ B๑(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร  ยาว ๓๒.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  แก้ไขเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัฒจันทร์
อาคาร B๒(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๔๒.๙๘ เมตร ตามแบบ อบจ. 
กําหนดและปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ B เดิม ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ี  เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณ ท่านอรุณ  เบ็ญจลกัษณ์  ค่ะ ท่านรองนายกฯ ได้ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภา อบจ.ปน.  เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากเดิม 

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ B๑(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร  ยาว ๓๒.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  แก้ไขเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อัฒจันทร์อาคาร B๒(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร  ยาว ๔๒.๙๘ เมตร ตามแบบ 
อบจ. กําหนดและปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ B เดิม  ณ  สนามกีฬากลางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญค่ะมีไหมค่ะ ถ้าไม่มี
ดิฉันจะขอมติค่ะขณะน้ีมีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม  จํานวน 22 คนถือว่าครบองค์
ประชุม  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการค่าก่อสร้างอัฒจันทร์
อาคาร B๒(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร  ยาว ๔๒.๙๘ เมตร ตามแบบอบจ. 
กําหนดและปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ B เดิม  ณ  สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบจํานวน 22เสียง  
ขอบคุณค่ะ 
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-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบอนุมั ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐รายการค่าก่อสร้างอัฒจันทร์
อาคาร B๒(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๔๒.๙๘ เมตร ตามแบบ อบจ. 
กําหนดและปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ B เดิม ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีกรุณายกมือขึ้นค่ะไม่มีนะคะ ขอบคุณค่ะ 

เ ป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  อนุมั ติ เปลี่ยนแปลงคํา ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการค่าก่อสร้างอัฒจันทร์
อาคาร B๒(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๔๒.๙๘ เมตร ตามแบบ อบจ. 
กําหนดและปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ B เดิม ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  ต่อไปค่ะ 

รายการท่ี ๒   รายการค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคู
ระบายน้ํา คสล. ถนนเจริญประดิษฐ์  ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตําบลรูสะมิแล-เขตเทศบาล
เมืองปัตตานี  ขนาดกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตรยาว ๔2๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  
ขอเชิญท่านรองนายกฯ แถลงค่ะ 

    
นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
รองนายก อบจ.ปน.(คนที่ 1)  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบและลักษณะของโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ และเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด 
จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังน้ี 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน หน้า ๑๔๑
ลําดับที่ ๑.๑.๑๔ ต้ังไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท จากเดิมเพ่ือจ่ายเป็นค่า  
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายถนนเจริญประดิษฐ์  ซอย ๑๕  หมู่ที่ ๑   
 ตําบลรูสะมิแล-เขตเทศบาลปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง๖.๐๐ 
เมตร  ยาว ๒๐๙.๐๐ เมตร และกว้าง ๔.๔๐ เมตร  ยาว ๕๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๓ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด แก้ไขเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคูระบายนํ้า คสล.ถนนเจริญประดิษฐ์  ซอย ๑๕ 
หมู่ที่ ๑  ตําบลรูสะมิแล-เขตเทศบาลเมืองปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร  ยาว ๔๒๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งน้ีเป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๙ การแก้ไข 
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เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณ ท่านอรุณ  เบ็ญจลักษณ์  ค่ะ ท่านรองนายกฯ ได้ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภา อบจ.ปน.  เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายการที่ ๒  รายการค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคู
ระบายนํ้า คสล. ถนนเจรญิประดิษฐ์ ซอย ๑๕ หมูท่ี่ ๑ตําบลรูสะมิแล-เขตเทศบาลเมือง
ปัตตานี ขนาดกว้าง๔.๕๐-๕.๐๐ เมตรยาว ๔2๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ  มีไหมค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๐ รายการค่าก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคูระบายนํ้า คสล. ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย ๑๕ 
หมู่ที่ ๑ ตําบลรูสะมิแล-เขตเทศบาลเมืองปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตรยาว 
๔2๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร กรุณายกมือขึ้นค่ะมีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ  
จํานวน 22 เสียง  ขอบคุณค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๐ รายการค่าก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคูระบายนํ้า คสล. ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย ๑๕ 
หมู่ที่ ๑ ตําบลรูสะมิแล-เขตเทศบาลเมืองปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตรยาว 
๔2๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐รายการค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตพร้อมคูระบายนํ้า คสล. ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย ๑๕  
หมู่ที่ ๑ ตําบลรูสะมิแล-เขตเทศบาลเมืองปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตรยาว 
๔2๔.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่  ๕.๔  เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕.๔  ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๐) ขอเชิญท่านรองนายกฯ แถลงค่ะ 

 
นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
รองนายก อบจ.ปน.(คนที่ 1)  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๔ (๕)  กําหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
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ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

สําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑-๒)  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  

ในการน้ี  เพ่ือให้การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙  
จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐  ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกไปแล้ว ขอบคุณครับ  

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณ ท่านอรุณ เบ็ญจลักษณ์  ค่ะ ท่านได้แถลงญัตติ เรื่อง รายงานการ 
ประธานสภา อบจ.ปน. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ครั้งที่ ๑ 

ประจําปี ๒๕๖๐(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในญัตติน้ีไหม เชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับ 
ทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ต่อไปค่ะ 

   ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรือ
อภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ  เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
นายก อบจ.ปน.  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีความจําเป็นจะต้องดําเนินโครงการ

ก่อสร้างอัฒจันทร์ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่ในการให้บริการแก่ประชาชนได้มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ และใช้พ้ืนที่ที่
เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับมีเงินงบประมาณจากโครงการเงินอุดหนุนที่
ไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
งบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการบํารุงรักษาสถานที่สําหรับการกีฬาและส่งเสริมการ
กีฬาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  จึงขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เสนอญัตติด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  พิจารณาแล้วอนุญาตให้นายกฯเสนอญัตติด้วยวาจาตามระเบียบระทรวง 
ประธานสภา อบจ.ปน. มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ วรรคห้า (๖) 

และขอบรรจุเข้าระเบียบวาระ  ขอเชิญท่านนายกฯ แถลงค่ะ 
 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   ขอบคุณครับท่านประธานฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายก อบจ.ปน.   ปัตตานีที่เคารพ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นจะต้องดําเนิน
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการให้บริการแก่ประชาชนได้มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ และใช้พ้ืนที่ที่
เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ลักษณะ และสถานที่ต้ังของ
โครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  จากเดิมเป็นการก่อสร้างอัฒจันทร์ อาคาร B๑ 
เป็นการก่อสร้างอัฒจันทร์ อาคาร B๒ แทน  และขยายความยาวของอัฒจันทร์จาก
เดิม ๓๒.๐๐ เมตร เพ่ิมเป็น ๔๒.๙๘ เมตร  ใช้งบประมาณในการดําเนินการเป็นเงิน 
๗,๒๗๘,๐๐๐ บาท  จึงทําให้งบประมาณที่ต้ังไว้เดิมไม่เพียงพอ  ประกอบกับมีเงิน
งบประมาณจากโครงการเงินอุดหนุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
เน่ืองจากหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม่มีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมเงิน
สมทบเพ่ือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุน ทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๘ (๒)   
 ในการน้ี  จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุง
สนามกีฬา  หน้า ๑๒๗  ลําดับที่ ๒.๑.๒ ต้ังไว้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างอัฒจันทร์อาคาร B๒(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๔๒.๙๘ เมตร 
ตามแบบ อบจ. กําหนด และปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ Bเดิม ณ สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (กองช่าง)  โอนเพิ่ม ๓,๒๗๘,๐๐๐ บาท 
 โดยโอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ หน้า ๑๒๑ ลําดับที่ ๓.๑.๓ ต้ังไว้ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ืออุดหนุนศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี  ตามโครงการจัดซื้อชุด
ตรวจสารเสพติด เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และใน
การตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีความ
เสี่ยง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในการนําไปบําบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน 
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อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๙ (กองคลัง) โอนลด ๓,๒๗๘,๐๐๐ 
บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งน้ี  เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯได้แถลงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาอบจ.ปน. รายจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัฒจันทร์อาคาร B๒ (เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐เมตร ยาว 

๔๒.๙๘ เมตร ตามแบบ อบจ.กําหนด และปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ Bเดิม ณ สนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๓,๒๗๘,๐๐๐บาท 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตติที่ท่านนายกฯ ได้เสนอด้วยวาจาไหมค่ะ 
เชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติค่ะ  ตอนน้ีมีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 22 คน 
ถือว่าครบองค์ประชุม  ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
พ.ศ. 2560 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ Bเดิม(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง ๘.๑๐เมตร
ยาว ๔๒.๙๘ เมตร ตามแบบ อบจ.กําหนดและปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ Bเดิม 
ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นเงิน๓,๒๗๘,๐๐๐บาท 
กรุณายกมือขึ้นค่ะ มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ  จํานวน 22 เสียง  ขอบคุณค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ. 2560 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัฒจันทร์Bเดิม(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง 
๘.๑๐เมตร ยาว๔๒.๙๘เมตรตามแบบ อบจ.กําหนดและปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ Bเดิม 
ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๓,๒๗๘,๐๐๐บาท 
กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่า สมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีพ.ศ. 2560 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ Bเดิม(เพ่ิมเติม) ขนาดกว้าง 
๘.๑๐เมตร ยาว๔๒.๙๘ เมตร ตามแบบ อบจ.กําหนดและปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ B
เดิม ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๓,๒๗๘,๐๐๐บาท 
เห็นชอบ  จํานวน 22 เสียงนะคะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือพูดคุย
ในระเบียบวาระน้ีอีกไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ  ขอเชิญท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ 

 
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เ รี ยนประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วน จั งห วัด ปัตตานี ที่ เ ค า รพ   
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.ยะหร่ิง  กระผมนายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี เขต 1 อําเภอยะหร่ิง  ขอสั้นๆ ครับท่านประธานสภาฯในวาระข้อบัญญัติฯ
ผมอยากจะให้ท่านนายกฯ รับปากสักนิดหน่ึงเรื่องถนนหนทางของ อบจ.ปัตตานีเรา 
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เรื่องความสมบูรณ์ของถนนเรา อย่างน้อยความสมบูรณ์แบบของถนนเราจะทําให้ 
อบจ.ปัตตานีเราดูดีขึ้นมาเยอะครับ เรื่องถัดไปขอถามท่านนายกฯ ถึงเร่ืองการจัดการ
แข่งขันกีฬา อบจ.ภาคใต้ ซึ่งท่านนายกฯ ของเราเองก็ ถ้าพูดตามภาษากีฬาก็คือท่าน
นายกฯ คือตัวพ่อในด้านกีฬาอยู่แล้ว ก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงไม่จัด เพราะว่าอย่างน้อย
นะครับ ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาฯ หรือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เหน่ือยมาทั้งปี อย่างน้อยก็มีแรงจูงใจในการออกกําลังกายเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นถึงได้ระงับไป ตามที่ทราบมาว่าได้กําหนดจัดที่จังหวัด
ตรัง ฝากท่านนายกฯ ไว้ด้วยครับ ถัดไปเรื่องนํ้าท่วมครับ เมื่อเราดูสถานการณ์นํ้าท่วม
แถวด้านบนๆ ภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือภาคกลาง ดูสถานการณ์แล้วก็หนักมาก 
อยากเรียนท่านนายกฯ ว่าบ้านเราไม่แน่อาจจะหนักกว่าน้ัน ปลายๆปี ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ประมาณตุลาคม พฤศจิกายน หรือธันวาคม ต้องเตรียมงานรับมือกับสถานการณ์นํ้า
ท่วมไว้ ผมได้เห็นในร่างข้อบัญญัติ ปี 2561 แล้ว งบกลางประมาณ 4,500,000 
บาท พอหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปตามสภาพ ขอฝากท่านนายกฯ เพียงแค่น้ี 
ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนิอันวาร์ นิเดร์หะ ค่ะสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภา อบจ.ปน.   หรือจะพูดคุยในระเบียบวาระน้ีอีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ ท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะได้ฝาก 

ข้อสักถามไปยังท่านนายกฯ เรื่องป้ายจราจรบอกทางและเรื่องของการจัดการแข่งขัน
กีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  
นายก อบจ.ปน.  สําหรับประเด็นแรก เรื่องการการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ตรงนี้

เราติดประเด็น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินท้วงติง เราไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ 
แต่ถามว่าเราอยู่น่ิงเฉยไหม ไม่ได้น่ิงเฉยนะครับ ทางสมาพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดทุกภาคก็ได้มีการประชุม และได้เสนอเรื่องไปที่สมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย เพ่ือที่ทางสมาคมฯ จะได้พูดคุยกับสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน เพราะว่าเขาบอกว่าเราดําเนินการไม่ได้ พูดง่ายๆ ครับ ตอนนี้เรากําลังหารือ
จะดําเนินการอย่างไรให้ได้กิจกรรมที่มีความจําเป็น สองก็คือเร่ืองของสัญลักษณ์
จราจรหรือป้ายถนน ซึ่งผมจะนําเรียนอย่างน้ีนะครับว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เราได้ต้ังงบประมาณไว้เพ่ือที่จะไปสํารวจดูว่ามีป้ายหรือว่าหรือว่าสัญลักษณ์ ป้าย
ชะลอความเร็วหรือป้ายโรงเรียน ป้ายทางโค้ง หรือว่าป้ายอะไรต่างๆ ซึ่งเราต้ัง
งบประมาณไว้ในปี พ.ศ. 2561 ไว้แล้วและรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการ
ในปี 2561 ในเรื่องของการลาดยางหรือว่าแอสฟัลท์ ซึ่งเราจะบรรจุรายละเอียดใน
เน้ืองาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางโรงเรียน เช่น เป็นทางม้าลาย เราจะไม่ใช้ป้ายเขียวๆ 
ใหญ่ๆ เหมือนเม่ือก่อน เราจะใช้ป้ายขนาดพอเหมาะครับ ผมฝากท่านสมาชิกสภาฯ  
นิดหน่ึงในเรื่องของการใช้ถนน เพราะว่ามีระเบียบมาใหม่ว่า ท้องถิ่นครับ โดยเฉพาะ
ผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น สามารถที่จะดําเนินการกับรถที่ปฏิบัติผิดระเบียบ 
แบกนํ้าหนักเกิน ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ไม่ผ่านถนนของ  



 

 
นางสาวรอ
ประธานส

 
 
 

ปิดการปร
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)....
          (น
 

 
 
 
 
(ลงช่ือ)....
           (
ประธานส
 
 
 

อฮานี  มาหะ
สภาอบจ.ปน. 

ระชุม   เวลา 

.....................
นายสุทัศน์   ส

.....................
(นางสาวรอฮา
สภาองค์การบ ิ

อ
ต
ท
เ
ผู้
อ

มะ   
 มี

อี
อ
ปั
ฯ
แ
ส
ไ

  ๑๒.3๐ น. 

....................เ
 สังขรตัน์  ) 

.....................
านี   มาหะมะ
ริหารส่วนจังห

 
 
 

อบจ.ไม่เป็นไร
ตอนน้ีเขาใช้ร
ท้องถิ่นเพราะ
เกิน เหล่าน้ี ทุ
ผู้ที่มีรถบรรทุ
อบจ.ก็มีอํานา

 ขอบค
มีสมาชิกสภา
อีกไหม ขอเชิญ
องค์การบริหา
ปัตตานีทุกท่าน
ฯ   ท่านหัวหน้
และเจ้าหน้าที
ส่วนจังหวัดปัต
ไปได้ดี  ดิฉันข

เลขานุการ/ผูบ้

..........  
ะ) 
หวัดปัตตานี 

 
 
 

-

รครับ คือต่อไป
ระเบียบใหม่แ
ฉะน้ันก็ต้องติ

ทกุเส้นทางที่เป็
ทุกอะไรต่างๆ
จปรับทั้งสิ้น ข

คุณท่านนายก
ฯ ท่านใด  มีป
ญค่ะ ไม่มีแล้ว
รส่วนจังหวัดป
น ท่านนายกฯ
น้าส่วนราชการ
ที่ที่เก่ียวข้อง 
ตตานีในวันน้ี
ขอปิดประชุมเ

บันทึกการปร

-31- 

ปถ้าผ่านถนนข
แล้วและให้อํ
ติดป้าย ถนนข
ป็นถนนถ่ายโอ
 ต้องระมัดร

 ขอบคุณครับ 

กฯ ค่ะ ที่ได้ตอ
ประเด็นอ่ืนที่
วนะคะ ถ้าไม่
ปัตตานี ขอขอ
ฯท่านรองนาย
รตลอดจนผู้เข้า
  ที่ได้ให้ความ
้ โดยพร้อมเพ
เพียงแค่น้ี  ขอ

ะชุม 

ของ อบจ.ก็เห
านาจแก่ผู้บริ
องเราก็ต้องติ
อนหรือเป็นขอ
ะวังเพราะว่า
 

บข้อสอบถามข
ที่จะเสนอแนะ
ม่มีแล้ว สําหรับ
อบคุณสมาชิก
ยกฯท่านเลขาน
าร่วมประชุมทุ
มร่วมมือเข้าร่
พรียงกัน ทําให
อขอบคุณค่ะ 

หมือนกัน เทศ
ริหาร ก็คือว่า
ดป้าย จํากัดก
อง อบจ.ท่านต
าตอนน้ีไม่ว่าจ

ของท่านนิอันว
ะ หรือซักถาม
บวันน้ี ดิฉัน ใ
กสภาองค์การ
นุการนายกฯ ท
ทกุท่าน 
ร่วมประชุมสภ
ห้การประชุม
 

ศบาลก็เช่นเดีย
าเป็นผู้อํานวย
การบรรทุกนํ้า
ต้องไปประสา
จะเป็นอบต. 

วาร์   นิเดร์หะ
มในระเบียบวา
ในนามประธาน
บริหารส่วนจัง
ท่านที่ปรึกษาน

ภาองค์การบริ
ครั้งน้ี สําเร็จล

ยวกัน 
ยการ
าหนัก
านกับ
 หรือ 

ะ 
าระน้ี
นสภา
งหวัด
นายก

ริหาร
ลุล่วง


