
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่1  ครัง้ที1่ประจําปี ๒๕61 
วันที่  19 มกราคม  ๒๕61  เวลา  ๐9.3๐ น. 

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

 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
3. นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒) 
4. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี 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 
10. 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. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี 
๑5. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
16. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
17. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 
18. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
19. นายวันนิวัติ  ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
๒0. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
21. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต อ.ทุ่งยางแดง 
๒2. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต อ.แม่ลาน 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไฟซอล  อิสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต1 อ.เมือง (ลากิจ) 
2. นายอาดัม  สนิทศาสตร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง (ลาป่วย) 
3. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.ยะหร่ิง (ลากิจ) 
4. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.สายบุรี (ลาป่วย) 
5. นายรุสดี  สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเศรษฐ ์  อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
2. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๑) 
3. นางเบญวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่2) 
4. นายคอเลฟ  เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
6. นายอ๊ะหามะ  หะยีดือราแม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
7. นายจํารัส      สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
8. นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. นายสุทัศน์  สังขรัตน์  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11  นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2. นางสุดา  ทับทิมทอง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑3. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
14. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะบิงตีงี รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนตะบิงตีงี 
15. นายอนุสรณ์  พิทักษสันติกุล นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
16. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
17. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
18. นางสาวอัยรินทร ์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
19. นางจรินทร  รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
20. นายกําพล  จะปะกิยา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
21. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
22. นางรัชนี  พวงนาค  หัวหน้าฝา่ยบัญชี 
23. นางสุวณี  หะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ 
24. นายมันโซะ  กาหลง  หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
25. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวกรกนก ยังปากนํ้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
27. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
28. นายฮานาฟี  มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
29. นางวาสนา  อินทสมบูรณ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
30. นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
31. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
32. นายสุรเดช    อุมะ  ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟัง 
33. นายแวอาแด มามะ  ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟัง 
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     ถึงกําหนดเวลาประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ
    ผู้มาประชุมได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่เมื่อครบแล้ว  ให้สัญญาณเรียกสมาชิก 

สภาฯ เข้าห้องประชุม 
 

นายสุทัศน์   สงัขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  ผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หวัหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมประชุม  จํานวน  17คน  ไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน
สมาชิกสภาฯที่มีอยู่ ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นทําหน้าที่
ในการประชุมในวันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ ครั้งที่ ๑ ประจาํปี ๒๕๖1 

ด้วยเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖1
มีกําหนด ๗ วัน ต้ังแต่วันที่ 1๙ มกราคม ๒๕๖1 ถึงวันที่ 2๕ มกราคม ๒๕๖1 

     ประกาศ ณ วันที่1๒มกราคม พ.ศ. ๒๕๖1นางสาวรอฮานี   มาหะมะ 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

นางสาวรอฮาน ี  มาหะมะ   เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ
ประธานสภา อบจ.ปน.  ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดี 

และเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาทําหน้าที่อีกคร้ังหน่ึง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖1 
มีกําหนด 7 วันต้ังแต่วันที่19 มกราคม ๒๕๖1  ถึงวันที่  2๕ มกราคม๒๕61  
สําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งน้ีเป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๖1 เพ่ือพิจารณาญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ญัตติ ขอความเห็นชอบขอกู้เงิน
ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และญัตติ ขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานีซึ่งได้กําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ดิฉัน ขอเปิดการประชุมและเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 

     ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไมม่ีนะคะ ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๒เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดปัตตานี  ดังน้ี 

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่29กันยายน  
๒๕๖๐ 

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่1ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่15พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมดังกล่าวไหม
ขอเชิญค่ะถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 29 กันยายน  
๒๕๖๐ 

- สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ครั้ งที่  1  ประจําปี ๒๕๖๐   เมื่อ วันที่ 15 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไมม่ีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ   
     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม ่

 ๕.๑ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพสมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความจําเป็นต้องดําเนินการ
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที ่ประสบอุทกภัย 
และเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยการ
ปรับปรุงสายทางที่ได้รับมอบภารกิจถ่ายโอนที่ชํารุดเสียหายจากการใช้งาน และ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที ่ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความ
จําเป็นดําเนินการโดยเร่งด่วน และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการ จํานวน 
3 โครงการ เป็นเงิน 29,992,000 บาท ดังน้ี 

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ1 - 0082  
   แยกทาง หลวงหมายเลข 4061 - บ้านบ่อม่วง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ขนาด 

กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00-1.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร
ระยะทาง 6,077.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) เป็นเงิน 16,690,000 บาท 

    2. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ1-0025  
   บ้านกระเสาะ - บ้านกูวิง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,260.00 เมตร 
(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) เป็นเงิน 7,500,000 บาท 
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3.  โครงการซอ่มสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ 
สายปน.ถ1 - 0092แยกทางหลวงหมายเลข 4082  บ้านจาเราะบองอ อําเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,130.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  
เป็นเงิน 5,802,000 บาท  
 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในคร้ังน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
 (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการทีเป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 ทั้งน้ี ได้ตรวจสอบสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ณ 
ปัจจุบันมีเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ เป็นเงิน 58,152,212.61 บาท ใช้จ่ายคร้ัง
น้ี 29,992,000 บาท เงินสะสมคงเหลือ 28,160,212.61 บาท ซึ่งเพียงพอที่จะ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจําและค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
จึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณา ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮาน ี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกค่ะ  ท่านนายกฯ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน
ประธานสภา อบจ.ปน.  จํานวน  29,992,000 บาทเพ่ือดําเนินการโครงการ  จํานวน 3 รายการ ประกอบ 
    ไปด้วยโครงการ ดังต่อไปน้ี 

    1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ1 - 0082 แยกทาง 
   หลวงหมายเลข 4061 - บ้านบ่อม่วง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง  

6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00-1.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
6,077.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) เป็นเงิน 16,690,000 บาท 

    2. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ1-0025  
   บ้านกระเสาะ - บ้านกูวิง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  

ไหล่ทางข้างละ 1.00เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,260.00 เมตร 
(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) เป็นเงิน 7,500,000 บาท 

3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ 
   สายปน.ถ1 - 0092  แยกทางหลวงหมายเลข 4082  บ้านจาเราะบองอ  อําเภอ 
   ยะรังจังหวัดปัตตานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  

หนา 0.04 เมตร  ระยะทาง 1,130.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  
เป็นเงิน 5,802,000 บาท  
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มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ  เรียนเชิญค่ะ  เชิญคุณนิอันวาร์นิเดร์หะ 
 

นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทา่นนายกฯ ท่านรองนายกฯ 

ท่านเลขานุการนายกฯและท่านที่ปรึกษานายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายนิอันวาร์  นิเดร์หะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 
อําเภอยะหร่ิง ตามที่ได้ฟังแถลงการณ์ของท่านนายกฯ เมื่อสักครู่ และเท่าที่ได้สัมผัส
กับเพ่ือนๆ ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเพ่ือนๆ
ที่อยู่ในวงการท้องถิ่นเหมือนกันต่างบ่นถึงอํานาจหน้าที่ที่มีขอบเขตจํากัด และการ
ตรวจสอบที่เข้มงวดขององค์กรต่างๆ บางที่คิดจะดําเนินโครงการสัก 1 โครงการหรือ
หลายๆโครงการก็แล้วแต่จะติดขัดในขอบเขตอํานาจหน้าที่ เท่าที่ได้ฟังท่านนายกฯ 
แถลงมา 3 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งสิ้น คงไม่ติดขัด
เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเราสามารถที่จะดําเนินการ
ได้ ขออนุญาตนําเรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ก็ดีเหมือนกันบางคร้ังงานอีเว้นท์ ต้อง
ขออภัยที่พูดทับศัพท์ งานอีเว้นท์ต่างๆ ที่เราทําแล้วองค์กรตรวจสอบเขาเข้มงวด แล้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีไม่สามารถทําได้ ก็จะได้งบส่วนน้ีมาดําเนินการใน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัด
ปัตตานีนะครับ ที่น้ีมาดูรายละเอียดนิดหน่ึง มี 3 สายทาง แต่มี 2 ประเภทงาน 
อย่างเช่น โครงการท่ี 1 และโครงการที่ 2 เป็นแอสฟัลท์คอนกรีตแต่โครงการที่ 3 
เป็นพาราแอสฟัลท์ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับท่านประธานสภาฯ ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเราจะได้ร่วมขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมให้มีผิวจราจรที่มี
ส่วนผสมของยางพารา ไม่ทราบว่าท่านประธานสภาฯ ตามทันไหมครับ โครงการที่ 3 
ครับ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์สายปน.ถ1- 0092 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4082 บ้านจาเราะบองอ อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,130.00 
เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) เป็นเงิน 5,802,000 บาท เป็นโครงการที่ดีที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะช่วยส่งเสริมเก่ียวกับด้านการเกษตรทางบ้านเรา อย่างน้อย
ชาวสวนยางจะได้มีรายได้หรือตลาดยางจะได้มีการปรับราคาขึ้นมา ถือว่าเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นชาวสวนยาง  มาดูรายละเอียดของถนนผิวจราจรพาราแอส
ฟัทส์ กันสักนิดครับ ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราดู ปร 4 หรือ ปล 5 ใบปะหน้า สําหรับ
พาราแอสฟัลท์ราคาตกเฉลี่ยกิโลเมตรกว่าๆราคา 5,134,513.27 บาท ต่างกับผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ที่ราคาโดยเฉล่ียตกกิโลเมตรละ 2,000,000 กว่าบาท ก็
เป็นกลไกส่วนหน่ึงในสังคมบ้านเราที่ส่วนใหญ่เป็นชาวสวนยาง ถือว่าเป็นการดีที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเราจะส่งเสริมตรงน้ีได้ กระผมสนับสนุนเต็มที่
เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเม่ือเขากําหนดอํานาจหน้าที่ให้แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ
เวลาที่เราจะดําเนินโครงการต่างๆ โดนติติง โดนท้วงติงมา  
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เราก็มาลงในโครงสร้างพ้ืนฐานตรงน้ีครับท่านประธานสภาฯ ฝากท่านประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังท่านนายกฯ ด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ ค่ะ ที่ได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
ประธานสภา อบจ.ปน.  โครงการ  3  โครงการดังกล่าวค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะ 

อีกไหมค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงข้อสงสัยของท่าน 
นิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณ

ท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ  ที่ได้อภิปรายและได้เปรียบเทียบโครงการ 3 โครงการท่ี
กระผมได้แถลง เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน สืบเน่ืองมาจากอุทกภัยที่ผ่านมา กระผมขอนําเรียนอย่างน้ีนะครับว่า 
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้และอุทกภัยที่เกิดขึ้นในทุกๆภาค โดยเฉพาะปีน้ีน้ันหนัก
หนาสาหัส และเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีก จนทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพ การทํามาหากิน การสัญจร 
การคมนาคม ล้วนแต่เกิดปัญหาท้ังสิ้น เช่นเดียวกันครับในจังหวัดปัตตานีเองน้ัน
หลังจากที่เกิดอุทกภัยประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมาน้ัน ซึ่งกระผมก็ได้ให้ทางฝ่ายสํารวจ 
โดยกองช่าง ไปสํารวจทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเราก็ได้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนใน
หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล หรือจากท่าน
สมาชิกสภาฯ หรือจากพ่ีน้องประชาชนเองโดยตรงว่าปัญหาต่างๆน้ันเกิดขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานต่างๆก็ได้ลงในพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี หลังจากที่เราได้มีการสํารวจความเสียหายซึ่งทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของถนนหนทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดูแลอยู่ หรือถนนที่รับถ่ายโอนมาจากทางหลวง
ชนบท เราก็ได้มีการสาํรวจว่าเส้นทางน้ันมีความเดือดร้อนไหม พ่ีน้องประชาชนจะนํา
ผลผลิตมาขายมาจําหน่ายที่ตลาดมีความเดือดร้อนไหม ผมได้รับสรุปรายงานจากฝ่าย
ที่เข้าสํารวจรายงานความเสียหายของถนน ความเสียหายมีมาก ถนนถ่ายโอนมีมากที่
ได้รับความเสียหาย ประมาณ 300 กว่ากิโลเมตร ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีดูแลอยู่ ปัญหาที่เกิดขึ้นครอบคลุมทุกพ้ืนที่ แต่การที่เราจะมาพิจารณาในการ
แก้ปัญหา ซึ่งมันจะมีกระบวนการในการแยกงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อพ้ืนที่
ต่างๆ แต่ ณ วันน้ีผมถามท่านสมาชิกสภาฯ นะครับว่า ท่านมีความเดือดร้อนหลังจาก
ที่มีอุทกภัยเกิดขึ้น พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ของท่านมีความเดือดร้อนแค่ไหน ท่าน
ตอบว่าทุกที่เดือดร้อนหมด  ซึ่งเราก็ได้เยียวยาในด้านแจกถุงยังชีพไปแล้วระดับหน่ึง 
ตรงนั้นอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม แต่หลังจากอุทกภัยหมดไป เราก็มาดูครับว่า 
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ปัญหาอะไรบ้างที่มันเกิดตามมา การท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะ
แก้ปัญหาทั้งหมดในทุกพ้ืนที่มันเป็นไปไม่ได้ เน่ืองจากงบประมาณท่ีจํากัดและ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ดําเนินการไปแล้ว เพราะ
งบประมาณแต่ละปีจะมาเป็นไตรมาส จริงอยู่ครับบางโครงการเราได้สํารวจและได้ต้ัง
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เราก็กําลัง
ดําเนินการอยู่ บางโครงการเราจําเป็นที่จะต้องปรับแผนดําเนินงาน อย่างเช่นกรณี
ที่ว่าถนนที่จะต้องดําเนินการในอีกสองสามเดือนข้างหน้า แต่ถ้าสมมุติว่ามีความ
จําเป็นเร่งด่วนมีเงินเข้ามา แต่ถนนสายน้ีจะต้องดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เราก็มี
ความจําเป็นที่จะต้องปรับแผน ซึ่งกระบวนการในการปรับแผนก็ต้องใช้เวลา จะมี
ขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะฉะน้ันโครงการทั้งหมดจึงได้ผ่านกระบวนการในการพิจารณา 
โดยเฉพาะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําแผน ซึ่งบางโครงการไม่ได้อยู่ในแผน 4 ปี 
จําเป็นที่จะต้องเอามาบรรจุเข้าในแผน 4 ปี จะต้องดําเนินการทําประชาคม เพราะว่า
โครงการต่างๆ หรือถนนบางสายไม่ได้อยู่ในแผน 4 ปี แต่ในเมื่อเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นซึ่ง
มันเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ ทําให้เกิดความเสียหาย รุนแรง จําเป็นที่จะต้องแก้ไข
เร่งด่วน เมื่อไม่มีในแผน เราก็ต้องบรรจุเข้าไปในแผน 4 ปี อาจจะมีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเข้าไป เพราะฉะน้ัน การพิจารณาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านและเป็นไปตามความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีขั้นตอน
ต่างๆ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนแผนและคณะกรรมการพัฒนาแผน ประกาศใช้
แผนและดําเนินการต่อไป ในเมื่องบประมาณรายจ่ายตามปกติน้ันจะเข้ามาตามไตร
มาส เราไม่มีงบประมาณที่เป็นก้อน งบประมาณเรามี 2 ส่วนด้วยกัน คืองบสะสม 
ระเบียบของเงินสะสมเราสามารถที่จะนําเงินออกมาใช้ได้ ในกรณีเกิดความจําเป็น
เร่งด่วน การที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายและได้สนับสนุนโครงการทั้ง 2 โครงการ
และได้ให้ข้อสังเกตว่าโครงการดังกล่าวแตกต่างกันไป โครงการ 3 โครงการ จะมี 2 
ส่วนที่แตกต่างกันไป หน่ึงก็คือโครงการที่ 3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ ใช้ส่วนผสมของยางพารา 5% ซึ่งจะมีอยู่ 1 โครงการ
งบประมาณ 5,802,000 บาทและสองคือโครงการที่ 1 และ 2 เป็นโครงการ
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต แต่ถนนพาราแอสฟัลท์จะใช้งบประมาณ
ต้นทุนสูง และการที่เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดก็ด้วยเหตุผลที่เรายังไม่เคยใช้ ยังไม่เคยทํา อันที่
จริงรัฐบาลเขามีหนังสือผ่านกระทรวงมหาดไทย  ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดําเนินโครงการโดยการให้ใช้ถนนพาราแอสฟัลท์อันน้ีเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือจะช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยาง  ซึ่งผมเอง ณ ตอนน้ันก็เป็น
ประธานสมาพันธ์ฯ ได้มีการประชุมและหารือให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นช่วยกันสนับสนุน 
แทนที่จะใช้ถนนแอสฟัลท์คอนกรีตก็ให้ใช้พาราแอสฟัลท์แทน ซึ่งตอนน้ันก็ยังไม่มีความ
ชัดเจน จนปัจจุบัน สรุปก็คือกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นช่วยกัน แต่
ถามว่าจะช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรชาวสวนยางได้มากน้อยแค่ไหน ตรงนี้ก็คือน้อยมาก 
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ยังมีอีกหลายท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  เพราะส่วนผสม 5% น้อยมากในการที่จะ
ช่วยพยุงราคายางในการที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยางให้มีราคาสูงขึ้น 
เป็นไปได้ยากมากและต้นทุนในการใช้มีความต่างอยู่ 40%  เมื่อเปรียบเทียบกับถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต  ตามท่ีท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ  ได้อภิปรายไว้แล้ว ครับตรงน้ีก็เป็น
การเปรียบเทียบให้เห็นว่าราคาทั้ง 2 ส่วน ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการที่จะช่วยเหลือพ่ีน้อง
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้วัสดุส่วนผสมของยางพาราในการดําเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ แต่ด้วยปัญหาที่มันเยอะมาก เพราะฉะน้ัน ระหว่างถนน
พาราแอสฟัลท์กับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต มันจะมีข้อเปรียบเทียบครับ ถ้าเราใช้พารา
แอสฟัลท์จะใช้ต้นทุนมาก ความต่างในการปูแอสฟัลท์มันต่างกันมากต่างกัน 40%
แทนท่ีเราจะได้ถนนพาราแอสฟัลท์ยาวข้ึน หรือแทนที่เราจะได้ถนนหลายสาย กลับ
กลายมาได้ถนนที่น้อย หรือได้ถนนที่มันสั้นลง เลยจําเป็นที่จะต้องใช้แอสฟัลท์คอนกรีต
มากหน่อย เพ่ือที่จะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้หลายเส้นทาง ที
น้ีมาดูนะครับว่าทําไมมี 3 โครงการในงบเงินสะสม แต่ละโครงการใช้งบประมาณมาก 
ตรงน้ีแสดงให้เห็นว่าถนนมีความเสียหายมาก เสียหายเกือบทั้งสาย เราจําเป็นที่จะต้อง
แก้ไขตลอดทั้งสาย และในปีน้ีผมก็ได้มอบนโยบาย ถ้าเราดูในเนื้องานมันจะมีเน้ืองานใน
ส่วนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราปูแอสฟัลท์เราก็ปูแอสฟัลท์กัน  แต่ในปีน้ีไม่ว่าจะ
เป็นในข้อบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นงบเงินสะสม หรือว่าเป็นงบประมาณ กสอ. ก็แล้วแต่เรา
ไปเพ่ิมเน้ืองาน เพ่ือให้ถนนทุกสายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในอนาคตเป็น
ถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนมาตรฐานก็คือถนนที่มีอุปกรณ์บ่งบอกถึงเส้นทางและเป็นถนน
ที่มีป้ายจราจร ทางม้าลาย หรือไฟกระพริบ ซึ่งจะมีอุปกรณ์เสริมเข้าไปในเน้ืองาน  จึง
ทําให้งบประมาณในแต่ละสายมันสูงขึ้น แต่ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าปัญหาท้องถิ่นที่เขา
ไม่สามารถจะดําเนินการได้อย่างเต็มที่ในการใช้พาราแอสฟัลท์ อาจจะเป็นเป็นเพราะ
หน่ึงในเรื่องต้นทุน สองในเร่ืองของบริษัท ซึ่งบริษัทที่ใช้พาราแอสฟัลท์มันจะมีอยู่ 2 
บริษัทเท่าน้ันเอง ซึ่งตรงน้ีเองก็ทําให้ท้องถิ่นหลายท้องถิ่นไม่กล้าที่จะดําเนินการ กลัวว่า
จะมีการล๊อคสเป็กซ์ตรงน้ันขึ้นมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเราก็เลยทดลอง
ใช้ก่อนครับ ด้วยงบประมาณที่พอสมควร  ตรงน้ีผมก็ขอนําเรียนช้ีแจงให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้เข้าใจในวิธีการ กระบวนการและข้อเปรียบเทียบของโครงการทั้ง 2 ส่วน ที่ใช้
พาราแอสฟัลท์และแอสฟัลท์คอนกรีต ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ที่ได้ช้ีแจงต่อข้อสังเกตของท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  
ประธานสภา อบจ.ปน.   และได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพ้ืนที่และความจําเป็นในการใช้จ่าย 
    เงินสะสมในคร้ังน้ีค่ะ  ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมจํานวน 18 ท่าน  

ดิฉันขอมติใช้จา่ยเงินสะสม จาํนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจํานวน 29,992,000 บาท  
โดยขอมติทีละรายการ ดังน้ี 
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- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดําเนินการ  
โครงการที่ 1โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ๑-๐๐๘๒  
แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๑ - บ้านบ่อม่วงอําเภอมายอ จังหวัดปัตตานีเป็นเงิน 
๑๖,๖๙๐,๐๐๐บาทกรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบด้วยจํานวน  18 เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดําเนินการ  
โครงการที่ 1โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน.ถ๑-๐๐๘๒  
แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๑ - บ้านบ่อม่วง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี   
เป็นเงิน ๑๖,๖๙๐,๐๐๐ บาท  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ  ต่อไปโครงการท่ี 2 ค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดําเนินการ  
โครงการที่ 2โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ๑ - ๐๐๒5 
บ้านกระเสาะ - บ้านกูวิง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน 7,500,๐๐๐ บาท 
กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจํานวน 18 เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดําเนินการ  
โครงการที่ 2โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ๑ - ๐๐๒5 
บ้านกระเสาะ - บ้านกูวิง  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน 7,500,๐๐๐ บาท 
ไม่เห็นด้วยไม่มีนะคะ  ต่อไปโครงการท่ี 3 ค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดําเนินการ  
โครงการที่ 3โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์สายปน.ถ๑-๐๐92 
แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐82- บ้านจาเราะบองอ  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี   
เป็นเงิน 5,802,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจํานวน 18 เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือดําเนินการ  
โครงการที่ 3  โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์สายปน.ถ๑ - ๐๐92  
แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐82 - บ้านจาเราะบองอ  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี   
เป็นเงิน  5,802,๐๐๐ บาท  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

     เป็นอันว่าสภาเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน ๒๙,๙๙๒,๐๐๐บาท 
  เพ่ือดําเนินการ จํานวน ๓ โครงการ  ดังน้ี 

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ๑-๐๐๘๒  
แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๑ - บ้านบ่อม่วง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี   
เป็นเงิน ๑๖,๖๙๐,๐๐๐ บาท 

2. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ๑-๐๐๒๕  
บ้านกระเสาะ-บ้านกูวิง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ 
สายปน.ถ๑-๐๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ - บ้านจาเราะบองอ 
อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน  ๕,๘๐๒,๐๐๐  บาท  ด้วยจํานวน  18เสียง 
ต่อไปค่ะ 

      
 
 



-12- 
 
     ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องที่เสนอใหม ่

๕.๒ญัตติ ขอความเห็นชอบขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอเชิญนายก อบจ. แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยการปรับปรุงสาย
ทางที ่ได้รับมอบภารกิจถ่ายโอนที่ชํารุดเสียหายจากการใช้งาน และปัญหาด้าน
เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจําเป็นดําเนินการโดยเร่งด่วน และขอ
ความเห็นชอบขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือดําเนินการ 
จํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 33,636,000 บาท ดังน้ี 

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ1 - 0023  
   บ้านพงสะตา - บ้านตะโล๊ะตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง  
   6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง  
   1,600.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) เป็นเงิน 4,843,000 บาท 

2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ1 - 0076  
บ้านบุเกะกุง- บ้านเขาวัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,550.00 เมตร 
(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  เป็นเงิน 12,910,000 บาท  

3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ1 - 0048  
   รอบเมืองโบราณยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
   ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,645.00 เมตร 
   (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  เป็นเงิน 5,793,000 บาท 

4. โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ1 -0078  
   สายบ้านโสร่ง ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  บ้านตลาดเก่า อําเภอเมือง  
   จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
   ระยะทาง 4,044.00 เมตร (ตามแบบที ่อบจ.กําหนด)  เป็นเงิน 10,090,000 บาท 

การขอความเห็นชอบขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารสวนจังหวัด
ในครั้งน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 21 มกราคม 2558  

ข้อ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถขอกู้เงินทุนได้ไม่เกินสามเท่าของ
จํานวนเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันได้ส่งฝากไว้กับเงินทุนฯ เว้นแต่
คณะกรรมการจะได้พิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

 



-13- 
 
ข้อ 7 โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอกู้ต้องเป็นโครงการที่อยู่ใน

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายและอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมท้ังต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจะ
พิจารณาตามลําดับความสําคัญและความจําเป็นของโครงการท่ีจะขอกู้  

ทั้งน้ี ได้ตรวจสอบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ณ ปัจจุบัน ฝากไว้เป็นเงิน 41,967,353.72 บาท 
ขอกู้ครั้งน้ี 33,636,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่สามารถขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จึงเสนอญัตติน้ี เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีพิจารณา ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกค่ะ  ท่านนายกฯ  ได้ขอความเห็นชอบอนุมัติขอกู้เงินทุน 
ประธานสภา อบจ.ปน. ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเงิน ๓๓,๖๓6,๐๐๐ บาท 

เพ่ือดําเนินการ  จํานวน ๔ โครงการ  ดังน้ี 
1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ๑-๐๐๒๓  

บ้านพงสะตา - บ้านตะโล๊ะตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
เป็นเงิน ๔,๘๔๓,๐๐๐บาท 

2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสายปน.ถ๑-๐๐๗๖  
บ้านบุเกะกุง- บ้านเขาวัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๑๒,๙๑๐,๐๐๐ บาท 

3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสายปน.ถ๑-๐๐๔๘  
รอบเมืองโบราณยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๕,๗๙๓,๐๐๐ บาท 

4. โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายปน.ถ๑-๐๐๗๘ สายบ้านโสร่ง ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - 
บ้านตลาดเก่า อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  เป็นเงิน ๑๐,๐๙๐,๐๐๐ บาทมีสมาชิกสภา
ฯ ท่านใดจะอภิปรายไหม  ขอเชิญค่ะ  เชิญท่านนิอันวาร์ นิเดร์หะ ค่ะ 

 
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 

ท่านเลขานุการนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายนิอันวาร์  นิเดร์หะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 
อําเภอยะหร่ิงด้วยความจําเป็นอย่างย่ิงที่ท่านนายกฯ ได้แถลงเมื่อสักครู่เก่ียวกับ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นทําให้ถนนหลายสายได้รับความเสียหาย บางสายจะเป็นระยะทางที่
ยาวพอสมควรและบางสายเป็นระยะทางที่ยาวมากๆ ยกตัวอย่างเช่น บางสาย
เสียหาย 1 กิโลเมตรกว่า บางสายเสียหาย 4-5 กิโลเมตร และบางสายก็เสียหายไป 
5-6 กว่ากิโลเมตร เป็นการดีที่เราจะได้ใช้สิทธ์ิใช้โอกาสในการที่เราจะได้ใช้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยสิทธ์ิของเราที่ขอกู้ๆได้ไม่เกิน 3 เท่า
ของจํานวนเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส่งฝากไว้กับกองทุน    ถ้าดูปริมาณเงิน 
 



-14- 
 
เป็นเงินที่เราฝากไว้กับกองทุนฯ เป็นเงิน 41,967,353.72 บาท เราสามารถกู้ได้ 
100,000,000กว่าบาท ในหลักการกระผมเห็นด้วยครับ โครงสร้างพ้ืนฐานทั้ง 4 
สายจะเป็นแอสฟัลท์คอนกรีตทั้งหมด กระผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
ท่านนายกฯ ถ้าเรามีสิทธ์ิกู้ได้เป็น 100,000,000 บาท ฝากท่านประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังท่านนายกฯ ว่ากู้มาสร้างสํานักงานเลยดีกว่าครับ ไม่ได้รังเกียจที่มีที่ทํางานมี
สํานักงานอยู่ที่น่ี แต่ด้วยความแออัด การทํางานก็ไม่ค่อยคล่องตัว เพ่ือความสง่าผ่า
เผยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเรา เพ่ือประสิทธิภาพ เพ่ือหน้าตาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สุดท้ายเพ่ือประโยชน์ของชาวจังหวัดปัตตานี ที่จะ
ได้รับบริการที่ดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเรา ไหนๆก็มีสิทธ์ิกู้แล้วไม่
เกิน 3 เท่า คํานวณแล้วก็ 100,000,000 กว่าล้าน น่าจะกู้สร้างสํานักงานดีกว่า
ครับ ขอนําเรียนท่านประธานสภาฯ เท่าน้ีก่อน ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ ค่ะ ที่ได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
ประธานสภา อบจ.ปน.  ในการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในครั้งน้ีค่ะ ท่านนายกฯ  

มีอะไรจะช้ีแจงเพ่ิมเติมไหมค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายและเสนอแนะครับ อันที่จริง การขอกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งน้ี ก็สืบเน่ืองมาจากการใช้จ่ายเงินสะสม 
เพราะมีหลายโครงการที่รอการแก้ปัญหาอยู่ โดยเฉพาะถนนเสียหายมาก การใช้จ่าย 
เงินสะสมเป็นแค่ส่วนหน่ึงเท่าน้ันเอง เราก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสมทบ เพ่ือที่จะได้แก้ปัญหาหรือทุเลาในเร่ืองการ
คมนาคม และเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชนในการสัญจร เพราะว่าบาง
พ้ืนที่พ่ีน้องประชาชนได้รับความเสียหายมาก ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ใน
พ้ืนที่น้ันๆ ได้ประสานและทําความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้าใจถึงปัญหา 
ในเรื่องข้อจํากัดของงบประมาณ ก็ทําให้ชาวบ้านได้ช่ืนใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขา ส่วน 
เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายว่าเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าจะมาทําเป็นอาคารสํานักงาน เพ่ือเป็นหน้าตาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ตรงนี้ผมก็เห็นด้วยที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอแนะในการสร้างอาคาร 
ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายว่าอาคารสํานักงานฯ เป็นหน้าตาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวอาคารหรือว่ากายภาพอย่างเดียว
มันอยู่ที่พวกเราทุกคนครับ มีทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และเจ้าหน้าที่ทุกคน น้ันแหละ
คือหน้าตาที่แท้จริง หน้าตาท่ีแท้จริงของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ตัวอาคาร ไม่ได้อยู่ที่ว่าข้าง
นอกมันจะสวยงาม แต่มันอยู่ข้างในต่างหาก เพราะฉะน้ัน ถ้าเราดูอาคารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเราน่ี ผมว่านะครับ ถ้าเรามองในแง่บวก มันอาจคับ
แคบไปหน่อยแต่สบายใจและแสดงออกถึงความรักความสามัคคี ก็ย่ิงจะทําให้เกิด
ความรัก ในด้านตรงกันข้ามถ้าหากอาคารสํานักงานใหญ่โต แต่มีเจ้าหน้าที่ประมาณ  
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20 คน สมมุติว่าแต่ละช้ันมีเจ้าหน้าที่อยู่ช้ันละ 20 คน ผมว่ามันวังเวงนะครับ มันอยู่
ตรงที่การบริหารจัดการสํานักงานมากกว่า ห้องอาจจะคับแคบ แต่ผมเคยให้นโยบาย
ครับว่าห้องอาจจะคับแคบแต่ทํายังไงให้ห้องดูกว้างและน่าอยู่ เพราะบางส่วนบางกอง 
ห้องกว้างแต่ทําไมดูเหมือนคับแคบ มันคับแคบด้วยเอกสารหรืออุปกรณ์หรืออะไร
ต่างๆ ยังไม่พอ ยังคับแคบด้วยจิตใจด้วยซ้ํา ตรงนี้คือสิ่งที่ผมกังวล แต่บางห้องนะครับ 
ห้องเขาแคบมาก อุปกรณ์เอกสารก็มีเยอะ แต่ดูแล้วในห้องน้ันมีแต่รอยย้ิม ทํางานมี
ความสุข หน้าตาสดช่ืนแจ่มใส น่ีแหละมันเป็นสิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบให้เห็น ตอนน้ี
เราต้องแก้ข้างในองค์กรก่อนนะครับท่านสมาชิกสภาฯ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภายในมีความ
สดใสแล้ว  ส่วนข้างนอกผมก็จะทําตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ นําเสนอ  ผมไม่อยากเห็น
ว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรง ข้างนอกสะอาดแต่ข้างในสกปรกนะครับ ตรงนี้เป็น
สิ่งที่ผมขอฝากไว้ และขอรับในส่วนท่านสมาชิกสภาฯ ได้นําเสนอ วันดีคืนดีเราอาจจะ
มาประชุมร่วมกันและมาดูว่าเราจะสร้างบ้านให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เพ่ือให้เกิดความสง่าผ่าเผยหรือว่าเป็นเกียรติกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ของเราจะออกแบบกันอย่างไร เราค่อยมาคุยกันครับ ขอนําเรียนพวกเราทุกคนด้วย
ความเคารพจริงๆ ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกค่ะ ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงต่อข้อเสนอแนะของท่าน 
ประธานสภา อบจ.ปน. นิอันวาร์  นิเดร์หะ  ไปแล้วพอคร่าวๆ นะคะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ

มีข้อเสนอแนะอีกไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ  เชิญคณุสุพิศ   ขาวทอง ค่ะ 
 

นางสุพิศ  ขาวทอง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.โคกโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 

ท่านเลขานุการนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉันนางสุพิศ   ขาวทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 
อําเภอโคกโพธ์ิ ต้องขอประทานโทษท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ  ท่านเสนอให้ทําอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีใหม่ ด้วยเหตุผลที่ท่านบอกว่าคับแคบ 
แออัด ดิฉันเห็นด้วยค่ะ แต่ในความรู้สึกดิฉัน ณ ตอนน้ี พ่ีน้องประชาชนยังมีความ
เดือดร้อนอยู่มาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของดิฉัน ถนนหลายสาย
ตอนน้ีประชาชนใช้สัญจรแทบไม่ได้เลยและอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากการใช้รถ ไม่ว่า
จะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ถนนน้ีเป็นถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเองค่ะ ถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งดิฉันก็ได้รับความกรุณาจาก
ท่านนายกฯ ได้ดําเนินการไปคร่ึงทางแล้ว ดิฉันคิดว่าก่อนที่จะดําเนินการสร้าง
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีใหม่ หรือจะเพ่ิมเติมตรงไหนก็แล้วแต่
ท่านนายกฯ เห็นสมควรและเหมาะสม ด้วยความเคารพฯ ค่ะ ดิฉันอยากให้ท่าน
นายกฯ ได้มองไปท่ีอําเภอโคกโพธิ์ก่อนค่ะ ดิฉันขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
ท่านนายกฯ ด้วยค่ะ ดิฉันอยากให้ท่านนายกฯ พิจารณาถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้อง 
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ประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ หากมามองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ของเราก็ได้ร่วมรับเสด็จรัชกาลที่ 10 มาหลายแล้วปี ถ้าองค์กรเราไม่ดีหรือไม่สง่าจริง
เราก็คงไม่ได้ร่วมรับเสด็จรัชกาลที่ 10 มาหลายปีนะคะท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  
ก่อนที่ท่านนายกฯ จะสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ดิฉันอยาก
ขอให้ท่าน คิดถึงสมาชิกสภาฯ สุพิศ  ขาวทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 1 อําเภอโคกโพธ์ิ นิดหน่ึงนะคะ  ขอบคุณค่ะ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านสุพิศ  ขาวทอง ค่ะ ที่ท่านได้นําเรียนถึงความเดือดร้อนของ 
ประธานสภา อบจ.ปน. พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการสัญจร  อันเน่ืองมาจากถนน

หนทางหลักที่ประชาชนในพ้ืนที่ใช้สัญจรได้รับความเสียหาย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายหรือเสนอแนะอีกไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติค่ะ ขณะนี้มีสมาชิก
สภาฯ อยู่ในห้องประชุม จํานวน 20 ท่าน ดิฉันจะขอมติค่ะ จํานวน ๔ โครงการ  
เป็นเงิน 33,636,,000 บาท  โดยจะขอมติทีละรายการค่ะ  ดังน้ี 

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ๑-๐๐๒๓  
บ้านพงสะตา - บ้านตะโล๊ะ ตําบลยะรังอําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีเป็นเงิน 
๔,๘๔๓,๐๐๐บาท 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  โครงการที่ 1โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายปน.ถ๑-๐๐๒๓ บ้านพงสะตา - บ้านตะโล๊ะ ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี เป็นเงิน ๔,๘๔๓,๐๐๐บาทกรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจํานวน  20  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  โครงการที่ 1โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายปน.ถ๑-๐๐๒๓ บ้านพงสะตา - บ้านตะโล๊ะ ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี เป็นเงิน ๔,๘๔๓,๐๐๐บาทไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ ต่อไปโครงการท่ี 2 ค่ะ 

2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสายปน.ถ๑-๐๐๗๖  
บ้านบุเกะกุง- บ้านเขาวัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานีเป็นเงิน ๑๒,๙๑๐,๐๐๐ บาท 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  โครงการที่ 2โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
สายปน.ถ๑-๐๐๗๖ บ้านบุเกะกุง- บ้านเขาวัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
เป็นเงิน ๑๒,๙๑๐,๐๐๐ บาทเห็นชอบจํานวน  20  เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  โครงการที่ 2โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
สายปน.ถ๑-๐๐๗๖ บ้านบุเกะกุง- บ้านเขาวัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
เป็นเงิน ๑๒,๙๑๐,๐๐๐ บาท ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ ต่อไปโครงการท่ี 3 คะ่ 

3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน.ถ๑-๐๐๔๘  
รอบเมืองโบราณยะรัง อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๕,๗๙๓,๐๐๐ บาท 
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- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  โครงการที่ 3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
สายปน.ถ๑-๐๐๔๘ รอบเมืองโบราณยะรัง อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน 
๕,๗๙๓,๐๐๐  บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจํานวน 20 เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  โครงการที่ 3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
สาย ปน.ถ๑-๐๐๔๘ รอบเมืองโบราณยะรัง อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน 
๕,๗๙๓,๐๐๐ บาท  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ  ต่อไปโครงการท่ี 4 ค่ะ 

4. โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลทค์อนกรีต 
สาย ปน.ถ๑-๐๐๗๘ สายบ้านโสร่ง ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี -  
บ้านตลาดเก่า อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  เป็นเงิน ๑๐,๐๙๐,๐๐๐ บาท 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  โครงการที ่4 โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตสาย ปน.ถ๑-๐๐๗๘ สายบ้านโสร่ง ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี - บ้านตลาดเก่า อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  เป็นเงิน ๑๐,๐๙๐,๐๐๐ บาท 
กรุณายกมือขึน้ค่ะ  เห็นชอบด้วยจํานวน 20 เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  โครงการที่ 4   โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ 
คอนกรีตสาย ปน.ถ๑ - ๐๐๗๘  สายบ้านโสร่ง  ตําบลเขาตูม  อําเภอยะรัง  จังหวัด
ปัตตานี  - บ้านตลาดเก่า  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  เป็นเงิน ๑๐,๐๙๐,๐๐๐ บาท    
ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่าสภาเห็นชอบขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
เป็นเงิน ๓๓,๖๓6,๐๐๐ บาท  เพ่ือดําเนินการ  จํานวน ๔ โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน.ถ๑-๐๐๒๓  
บ้านพงสะตา - บ้านตะโล๊ะตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีเป็นเงิน 
๔,๘๔๓,๐๐๐บาท 

2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสาย ปน.ถ๑-๐๐๗๖  
บ้านบุเกะกุง- บ้านเขาวัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๑๒,๙๑๐,๐๐๐ บาท 

3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสาย ปน.ถ๑ - ๐๐๔๘  
รอบเมืองโบราณยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๕,๗๙๓,๐๐๐  บาท 

4. โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายปน.ถ๑-๐๐๗๘ สายบ้านโสร่ง ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี   
บ้านตลาดเก่า อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงิน ๑๐,๐๙๐,๐๐๐บาท  เ ห็ น ช อ บ

จํานวน  20  เสียง ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕.๓ญัตติ ขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ขอเชิญนายกฯ  แถลงค่ะ 
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นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี หมู่ที่ ๘ ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  มีเน้ือ
ที่ทั้งหมด ๑,๔๓๖ ไร่  ๒ งาน ๓๒.๙  ตารางวา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดําเนินการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าซึ่งมีผู้
ย่ืนคําขอเช่าที่ดิน จํานวน  1  ราย  ดังน้ี 

1.บริษัท สหพันธ์ฟู้ดส์ จํากัด ขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี จํานวน ๑  
แปลง เน้ือที่ 24-0-48.4 ไร่เพ่ือประกอบกิจการนําเข้า-ส่งออก สัตว์นํ้าแช่เย็น-แช่
แข็ง, ถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน, ล้าง, ชําแหละ, แกะ, ต้ม, น่ึง, 
ทอด หรือบดสัตว์นํ้า มีกําหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี  พร้อมทั้งได้แนบแผนงานและ
โครงการที่จะดําเนินงานในกิจการดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ในระยะเริ่มต้นจะมีการจ้างคนงานในพ้ืนที่ประมาณ  
42คน  ในการคิดอัตราค่าเช่าน้ัน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คิดอัตราค่า
เช่า ในช่วง ๕ ปีแรก อัตราค่าเช่าปีละ ๑๔.๕๐ บาทต่อที่ดิน ๑ตารางวา  
(๑  ไ ร่  = ๔๐๐  ตารางวา )  เ ช่าที่ ดิน  24-0-48.4 ไร่คิด อัตราค่ า เ ช่า ปีละ  
139,901.80 บาท  และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินดังกล่าว ทุกๆ ๕ ปี ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าเช่าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ขอเช่าที่ดินราย
ดังกล่าวเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานีเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๖(๒) กําหนดไว้ความว่า การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกําหนดเกิน ๓ ปี ให้สภาท้องถิ่น
เป็นผู้อนุมัติ 

ดังน้ัน จึงเสนอญัตติขออนุมัติให้ บริษัท สหพันธ์ฟู้ดส์ จํากัด เช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี  มีกําหนดระยะเวลาเช่า  ๓๐ ปี  มาเพ่ือสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ  ได้แถลงถึงการขอเช่าที่ดินในเขต 
ประธานสภา อบจ.ปน.  อุตสาหกรรมปัตตานี ของบริษัท สหพันธ์ฟู้ดส์ จํากัด  จํานวน 1 ราย  มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใดจะอภิปรายในญัตติน้ีไหม  ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติค่ะ ขณะน้ีมีสมาชิก
สภาฯ อยู่ในห้องประชุม จํานวน 19 ท่านนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้บริษัท สหพันธ์ฟู้ดส์ จํากัด 
เช่าที่ดินเขตในอุตสาหกรรมปัตตานีกรุณายกมือขึ้นค่ะ  เหน็ชอบจํานวน 19 เสียงคะ่ 
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