
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2   ครั้งที่ 1   ประจ าปี ๒๕61 

วันที่  7  สิงหาคม  ๒๕61  เวลา  1๐.0๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

……………………………………………. 
 

  ผู้มาประชุม 
1. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
3. นายมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒)  
4. นายไฟซอล  อิสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.เมือง  
5. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 

   6. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.เมือง 
   7. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 5 อ.เมือง 
   8. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.โคกโพธิ์ 
   9. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
 10. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑1. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะรัง 
 ๑2. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหริ่ง 
 ๑3. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะหริ่ง 
 ๑4. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหริ่ง 
 15. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
 16. นายรุสดี    สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี 
 ๑7. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
 18. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
 19. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.หนองจิก 
 20. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
 21. นายวันนวิัติ ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
 22. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.กะพ้อ 
 23. นายมูฮ ามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.ทุ่งยางแดง 
 ๒4. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน 
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 ผู้ไม่มาประชุม 
   1. นางสุพิศ  ขาวทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธิ์ (ลาป่วย) 
   2. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.สายบุรี (ลาป่วย) 
   3. นายอาดัม  สนิทศาสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง  
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    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
    2. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑) 
    3. นางเบญวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ 2) 
    4. นายคอเลฟ เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    5. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    6. นางสาวซัยยีดะห์บุซรอ  อัลยุฟรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    7. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    8. นายเสน่ห ์  สุวรรณโชต ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    9. นายจ ารัส     สีทองชื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
  10. นางเพ็ญศรี ร่วมจินดา ผู้อ านวยการกองคลัง 
  11. นายอรุณ  อนันตสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
  12. นายสุทัศน ์ สังขรัตน์  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  13  นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
  ๑4. นางสุดา  ทับทิมทอง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๑5. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
  16. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะบิงตีงี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนตะบิงตีงี 
  17. นางสาวอัยรินทร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
  18. นางจรินทร   รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
  19. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
  20. นายสมมาตร ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
  21. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  22. นางรัชน ี  พวงนาค  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
  23. นางวีระวรรณ คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
  24. นายอนุสรณ์ พิทักษสันติกุล นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
  25. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  26. นายมันโซะ กาหลง  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
  27. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
  28. นางสายชล คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
  29. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  30. นายฮานาฟ ี มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
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ก่อนประชุม  ถึงก าหนดเวลาประชุมเลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  

ผู้มาประชุมได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่  ครบให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้อง
ประชุม 

นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ   

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เข้าร่วมประชุม  จ านวน  19  คน  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ถือว่าครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ขึ้นท าหน้าที่ในการประชุม ในวันนี้  ขอเรียนเชิญครับ อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาฯ  

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยวิสามัญ   
สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  สภาได้ก าหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  
๒๕๖๑  มีก าหนด  ๔๕  วัน  ตั้งแต่วันที่   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่   ๑๔ 
กันยายน  ๒๕๖๑  นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๒๒ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  นางสาวรอฮานี  มาหะมะ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ท่านนายกฯ   
ประธานสภา อบจ. ปน. ท่านรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ  ท่านที่ปรึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ  และ

ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาท า
หน้าที่อีกครั้งหนึ่ง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้เปิดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  มีก าหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑   ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
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จังหวัดปัตตานี   ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาเรื่องส าคัญ เรื่องญัตติ 
ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และญัตติอ่ืนๆ  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  และ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดิฉันขอเปิดประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

     ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มี 2 เรื่องดังนี้ 
1. เรื่อง  รับสมัครจิตอาสา ด้วยจังหวัดปัตตานีได้แจ้งว่า โครงการจิตอาสา 

พระราชทานตามพระราชด าริ มีการรับสมัครจิตอาสาทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
และก าหนดมอบสิ่งของพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 6- 8 สิงหาคม 2561  ณ กอง
พลทหารราบที่ 15 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จึงขอเชิญชวน
ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมสมัครจิตอาสาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ดิฉันได้
แจ้งไปแล้วนะคะ 

2. เรื่อง  ลงนามถวายพระพรฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วม 
ลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66  
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ห้องประชุมใหญ่ข้างล่างนะคะ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดี เราได้ใส่ชุดกากี ดิฉันขอความ
ร่วมมือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลังเลิกประชุมขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ลงนามถวายพระพรฯ 
เสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปหมู่ด้วยกันด้วยนะคะ ต่อไปค่ะ 

ต่อไประเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

- สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๑๒  
กรกฎาคม ๒๕๖๑   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม 

    ดังกล่าว  ขอเชิญค่ะ เชิญท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ 
 
นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.เมือง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 

ท่านเลขานุการนายกฯ  และท่านที่ปรึกษานายกฯ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขต 2  อ าเภอเมือง  ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑   

    หน้า 15 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ 
เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 6923    
ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ล าดับที่ 7  นายอิสกันดา  บากา   
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี  แก้ไขเป็นนายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 2  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  เนื่องจากในขณะที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขอมติประชุมเห็นชอบให้เช่าที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 6923  ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี  นายอิสกันดา  บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 3  อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ได้เข้าห้องน้ าครับ ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใดจะแก้ไขฯ  อีกไหม   
ประธานสภา อบจ. ปน. ขอเชิญค่ะ  ไม่มีแล้วนะคะ ท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ได้ขอให้แก้ไขรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่มีมติเห็นชอบให้เช่าที่ดินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 6923  ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  จากนายอิสกันดา  บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3  อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  แก้ไขเป็นนายซุกรัน  
นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ าเภอยะหริ่ง  
จังหวัดปัตตานี  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม  จ านวน 18 ท่าน  ดิฉันจะ
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  หน้า 15  มติที่ประชุมเห็นชอบให้เช่าที่ดินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 6923  ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี  ล าดับที่ 7  นายอิสกันดา  บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขต 3  อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  แก้ไขเป็น  นายซุกรัน  
นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2  อ าเภอยะหริ่ง  
จังหวัดปัตตานี  

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใดเห็นชอบรับรอง 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  

    เห็นชอบจ านวน 18 เสียงนะคะ 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด ไม่เห็นชอบ 

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  กรุณายกมือ
ขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
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- เป็นอันว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเห็นชอบ 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ด้วยจ านวน 
18 เสียงนะคะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

เสร็จแล้ว  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ    
     ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑  ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอีกครั้งหนึ่ง  จึงขอแถลงให้ทราบถึงสถานะการคลัง 
หลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ดังต่อไปนี้ 

     1.   สถานะการคลัง 
       ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มียอดเงินสะสมที่สามารถ
น ามาใช้ได้  จ านวน  27 ,927,968.09 บาท  และสะสมไว้ที่กองทุนสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)  อีกจ านวน  57,434,475.76 บาท  มีเงินกู้ 
ก.ส.อ. คงค้าง 48,102,890.00 บาท ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

      ในปีนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 425 ,000,000.00 บาท  ประมาณการ
รายรับงบเฉพาะการสถานีขนส่ง  จ านวน  4,861,000.00 บาท  รวมประมาณการ
รายรับทั้งสิ้น  429,861,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 
 

2.   หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม 429,860,100.00 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้    
ด้านบริหารงานทั่วไป    
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 145,658,600.00 บาท 
-  แผนการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 280,000.00 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
-  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 58,123,500.00 บาท 
-  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม    600,000.00 บาท 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,750,000.00 บาท 
-  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 12,954,000.00 บาท 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 9,295,700.00 บาท 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

ยอดรวม 16,567,000.00 บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ    
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 126,736,900.00 บาท 
-  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 29,839,300.00 บาท 
-  แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 4,860,200.00 บาท 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    
-  งบกลาง ยอดรวม 23,194,900.00 บาท 

      
3.   เหตุผล 

       เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ข้อบัญญัติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น การ 
ประธานสภา อบจ.ปน. พิจารณาญัตตินี้  เป็นเรื่องที่ส าคัญ  สมาชิกสภาฯ ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ  

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  ต้อง
พิจารณาเป็น ๓ วาระ  วาระท่ี ๑ รับหลักการ  วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ  วาระท่ี ๓  
ให้ความเห็นชอบ ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ ๑ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ      
วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่   หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ 
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อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตติที่นายกฯ ได้เสนอไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ 
เชิญท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ 
 

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

ท่านเลขานุการนายกฯ และท่านที่ปรึกษานายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขต 1 อ าเภอยะหริ่ง จากการที่นายกฯ ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นงบเกินดุล ตามประมาณการรายรับอยู่ที่ 
425,000,000 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดปัตตานี 429,861,000 บาท ก็เป็นงบเกินดุลจากงบประมาณรายจ่ายที่ 
429,860,100 บาท  เกินดุลอยู่ที่ 900 บาทครับ ต้องยอมรับครับว่ากระผมเอง
ไม่ได้ดูในรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ ที่เป็นตัวโครงการ ต้องขออภัยทุกๆ ท่าน
ด้วยครับ  แต่เท่าที่ดูภาพรวมก็คือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานก็มีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้น ด้าน
การเกษตรก็มีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้น ด้านบริหารงานทั่ วไปไม่ต้องพูดถึงมีอัตราส่วน
เพ่ิมขึ้นครับ และมีแทรกเข้ามาคือในด้านสาธารณสุขจากปีที่แล้วไม่มี  ซึ่งการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเราจะด าเนินโครงการต่างๆ ให้ได้อย่างที่
ต้องการนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะต้องมีรายได้ที่เป็นกอบเป็นก า 
โดยเฉพาะหมวดภาษีอากร และหมวดภาษีจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งในหมวดภาษีอากร 
ได้แก่ ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งจากภาษียาสูบและภาษีน้ ามัน ก๊าซ มี
อัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับหมวดภาษีจัดสรร ซึ่งประกอบด้วย ภาษีรถยนต์และ
ล้อเลื่อนกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ก็อยู่ในอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน กระผมขอกล่าว
โดยรวมๆ เพียงแค่นี้  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภา อบจ.ปน.   เพ่ิมเติมอีกไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ  เชิญท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ 

 
นายรามดนิ   อารีอับดุลซอมะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.เมือง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 

ท่านเลขานุการนายกฯ และท่านที่ปรึกษานายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขต 2  อ าเภอเมือง ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ กระผมเองก็
เป็นสมาชิกสภาฯ คนหนึ่ งที่ ได้ดูการจัดท าของข้อบัญญัติรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ตรงนี้มาตลอด  ตั้งแต่มีการผ่านของคณะกรรมการอ าเภอ     
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และมาถึงคณะกรรมการส่วนจังหวัด ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในคณะกรรมการของ
จังหวัด ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เราก็มีการกลั่นกรองจากหลายๆ ท่าน หลายๆ ขั้นตอน 
ระดับรากหญ้าสู่ประชาชน และพ่ีน้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆ วันนี้จึงได้น ามาสู่
ข้อบัญญัติฯ ที่แท้จริง กระผมขออนุญาตฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านนายกฯ 
กระผมอยากเสนอถึงเรื่องกีฬาสักนิดเพราะว่า ณ วันนี้ เนื่องจากว่าพ่ีน้องประชาชน 
หรือเยาวชนของเราได้มีการหันมาเล่นกีฬากันเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะกีฬาที่นิยม
มากที่สุดตอนนี้ก็คือฟุตซอล โดยเฉพาะฟุตซอลที่มีการแข่งขันหลายทัวนาเมนท์ แต่
ในขณะเดียวกันสนามกีฬาในจังหวัดปัตตานีเราไม่เพียงพอกับระดับเยาวชนของเรา 
ถ้าเรามีงบประมาณเหลือเพียงพอหรือว่าปีหน้านี้ผมอยากให้ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีได้พิจารณาเรื่องการสร้างสนามกีฬาในแต่ละพ้ืนที่ อาจจะเป็นต าบลใน
แต่ละต าบลหรือว่าของจังหวัดเพ่ือพ่ีน้องประชาชน เพราะว่ามีพ่ีน้องประชาชนบาง
คนหรือเยาวชนบางคนไม่มีรายได้พอที่จะไปสมัครหรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการไปเล่น
กีฬาที่ผู้ประกอบการอ่ืน ถ้าเรามีสนามกีฬาเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ออกก าลังกาย
หรือให้เยาวชนใช้เป็นการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนหรือเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี หันมาเล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่าง
จริงจัง และยังช่วยลดปัญหาเรื่องยาเสพติดได้ในระดับหนึ่ง ผมคิดว่าการสร้างสนาม
กีฬาเป็นเรื่องที่ดีมาก ขอบคุณมากครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ  ท่านรามดินได้พูดถึงในด้านการ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  กีฬา การสร้างสนามกีฬาเพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้หันมาสนใจกีฬามากขึ้น 

เพ่ือลดปัญหาหลายอย่าง เช่นปัญหายาเสพติด ตามที่ท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ 
ได้เสนอแนะไปแล้วเมื่อสักครู่  ซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายหรือเพ่ิมเติมอีกไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ  เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เราประชุมเกี่ยวกับ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่
จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมก็อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ช่วยดูถึงแผนงาน/โครงการทั้งหมด จริงอยู่ที่เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ 
ถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะน ามาสู่การจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนของการพิจารณา ขั้นตอน
แรกเราเริ่มเป็นกระบวนการในการจัดท าแผน และได้มีการปฏิบัติไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ผ่าน
คณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์
ถึงสภาพปัญหาต่างๆ ที่พ่ีน้องประชาชน หรือว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ร้องขอให้ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้น าไปแก้ไขปัญหา เราได้ท าการวิเคราะห์   
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ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนต่างๆ ก่อนที่จะน ามาเป็นร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี และต่อจากนั้นก็ได้มีการผ่านคณะกรรมการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และผ่านประชาคมจังหวัด ซึ่งกระบวนการต่างๆ ก็จะมี
การอภิปรายมีการตั้งข้อสังเกต ถึงแผนงาน/โครงการต่างๆ อย่างละเอียดและ
รอบคอบ เหตุผลและความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณ หรือการบรรจุเพ่ิมเติมใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลังจากที่เราได้ผ่านขั้นตอน
และมีการประกาศใช้แผน เราก็ได้น าแผนพัฒนาฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มาท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือที่จะ
ด าเนินการหลังจากที่ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จากการที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้มีการอภิปราย การตั้งข้อสังเกตในเรื่องของ
ประมาณการฯ ไม่ว่าจะเป็นประมาณการรายรับ ไม่ว่าจะเป็นประมาณการรายจ่าย 
ซึ่งประมาณการรายรับนั้น เราได้มีการวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นถึงรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการที่จะน ามาสู่การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่รัฐได้
จัดสรรให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรูปแบบของเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดเก็บเอง ไม่ว่า
จะเป็นภาษีต่างๆ เราได้มีการวิเคราะห์ย้อนหลังมา เราได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ  ในการจัดเก็บรายได้ของเรา และได้มีแผนที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเรื่องของรายได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับประมาณการ
รายจ่าย ซึ่งประมาณการรายจ่ายก็คือปัญหาต่างๆ ของพ่ีน้องประชาชนที่น าเสนอมา 
เราน ามาเพ่ิมเติมในแผนต่างๆ นั่นก็คือรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายทุกๆ ปี เราดูประมาณ
การรายจ่ายทั้งหมด มันมีมากครับ มากกว่าประมาณการรายได้ที่เราจะได้รับในแต่ละ
ปี เราได้วิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดและมาจัดเรียงล าดับ บางโครงการเราได้จัดท าเป็น
แผนต่อเนื่อง 4 ปี  ซึ่งบางโครงการก็สามารถด าเนินการได้เลย เราก็ท าเป็นแผน 1 ปี 
เราพยายามที่จะวิเคราะห์ปัญหาและจัดเรียงล าดับเพ่ือให้ปัญหาที่จะต้องใช้
งบประมาณฯ ที่จะต้องน าไปจ่ายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับรายรับที่ เราได้
วิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรที่เราได้จากรัฐบาล หรือที่ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีจัดสรรให้กับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เราได้วิเคราะห์
อย่างรอบคอบและละเอียด แม้กระทั่ง รายได้ที่เราได้จากการจัดเก็บเอง เราได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือว่า เราจะเพ่ิมรายได้ในส่วนที่เราจัดเก็บเองอย่างไร เรามีการ
เตรียมการ เตรียมเรื่องแผนงาน เตรียมด้านบุคลากรของเราอย่างไร ในการที่จะเพ่ิม
รายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเรา เพ่ือที่จะน ารายได้ทั้ง 2 ส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่จัดเก็บเองนั้นไปแก้ปัญหาและน าไปใช้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพราะฉะนั้น ทั้งรายรับและรายจ่าย
ทั้งหมด เราได้ด าเนินการไปตามระเบียบ ตามขั้นตอนทุกประการ วันนี้คือการผ่าน
ขั้นตอนที่ส าคัญที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะต้องมาพิจารณา เพราะว่ารายละเอียดของ
โครงการ/แผนงาน เกิดจากท่านสมาชิกสภาฯ ส่วนหนึ่งที่ได้น าเสนอเพ่ิมเติมแผนและ
น าไปสู่การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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ในส่วนนี้ก็ต้องตรวจสอบและพิจารณาของท่านสมาชิกสภาฯ ประการที่ 2 ก็คือที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายอยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ความสนใจ
ในเรื่องการพัฒนาด้านกีฬา โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีบ้านเรามีเยาวชนสนใจ
ในการเล่นกีฬาฟุตซอลกันเป็นจ านวนมาก และท่านรามดินก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าสนาม
กีฬาฟุตซอลซึ่งมีอยู่ในจังหวัดปัตตานี ที่เป็นของรัฐนั้นมีจ านวนน้อยกว่าความต้องการ
ของเยาวชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอยากจะน าเรียนว่าเราได้มี
แผนพัฒนา 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือเราได้มีการพัฒนาสนามกีฬากลาง        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ซึ่งเราพยายามที่จะยกระดับให้ เป็น    
สปอร์ตคอมเพล็กซ์เป็นศูนย์กีฬา  ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
ซึ่งในปีนี้  เราได้รับงบประมาณงบอุดหนุนจากจังหวัดปัตตานีในการก่อสร้างสนาม   
เทนนิสพร้อมคลับเฮาส์ จ านวน 22 ล้านบาท และส่วนที่ 2 ซึ่งทางจังหวัดปัตตานีได้
เชิญผมไปชี้แจงกับกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ ที่รัฐสภาเมื่อประมาณสองอาทิตย์
ที่ผ่านมาก โดยเฉพาะงบของจังหวัดในการก่อสร้างสระว่ายน้ ามาตรฐาน  ซึ่งจากการ
วิเคราะห์จากการตั้งข้อสังเกตจากอนุกรรมาธิการได้สอบถามรายละเอียด ซึ่งท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ไปชี้แจงด้วยตนเอง 
คาดการณ์ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เราจะได้สระว่ายน้ าอีก 1 ประเภทกีฬา 
และยังมีแผนในการพัฒนาสนามกีฬา เราก็ได้มีการจัดท าสนามกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่ง
ได้บรรจุอยู่ในแผนสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในส่วนที่ 2 ก็คือการ
พัฒนาในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนและพัฒนาในเรื่องของการเล่นกีฬา เราก็ได้มี
การอุดหนุนงบประมาณไปยังสมาคมกีฬาตามแผนงานของสมาคมกีฬาที่ขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งจากแผนพัฒนากีฬานั้น การพัฒนา
ในเรื่องของการเล่นกีฬา ในเรื่องของทักษะของการเล่นกีฬาต่างๆ ก็จะมีปรากฏอยู่ใน
แผนงานอุดหนุนของสมาคมกีฬา เพราะฉะนั้นในสองส่วนนี้เราก็ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง การที่เราจะไปท าหรือด าเนินการในหมู่บ้านหรือต าบลเราไม่สามารถที่จะ
กระท าได้ เพราะว่าขัดต่อข้อสั่งการของคณะกรรมการกระจายอ านาจ ที่เราจะต้องท า
นั้นจะต้องท าในรูปแบบของการใช้ร่วมกันระหว่างหลายๆ ต าบล จึงจะด าเนินการได้
อย่างถูกต้อง ต้องไม่เป็นข้อสังเกตของ สตง. ตรงนี้ขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ผมอยาก
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกันดูในรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสามารถที่
จะน าเข้าสู่การแปรญัตติขั้นต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ  ค่ะ  ท่านนายกฯ  ก็ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ีท่านสมาชิก 
ประธานสภา อบจ.ปน. สภาฯ ได้อภิปรายและได้ตั้งข้อสังเกตแล้วนะคะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย

หรือมีข้อสงสัยในประเด็นอ่ืนๆ อีกไหม เชิญค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติวาระที่ 1 นะคะ  
ขณะนี้ มีจ านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 18 คน ถือว่าครบองค์ประชุม         

    ดิฉันขอมติวาระที่ 1 
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-   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบจ านวน 18 
เสียง ขอบคุณค่ะ  

เป็นอันว่าสภาฯ ได้มีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 ด้วยคะแนนเสียง 18  เสียง 
 ไม่รับหลักการ ไม่มีนะคะ  งดออกเสียงฯ ไม่มีนะคะ  ต่อไปคะ 

     ในวาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้  ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
พิจารณาโดยละเอียด ซึ่ งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ          
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙  

ข้อ ๑๐๓ (๑) โดยมีญัตติที่สภาท้องถิ่นจะต้องหารือท่ีจะต้องลงมติ  ดังนี้ค่ะ 
ข้อ ๑ จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าไหร่  ในระหว่าง ๓ 

ถึง ๗ คน 
  ข้อ ๒ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ข้อ ๓ ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ต้องมี
ก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติฯ นั้น และให้สภาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแปรญัตติของ
คณะกรรมการตามข้อบังคับ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๑๑๐ 

ล าดับแรก  ดิฉันขอให้ที่ประชุมก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่ามีจ านวนเท่าไหร่ค่ะ         
ในระหว่าง ๓ ถึง ๗ คน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ เชิญท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว ค่ะ 

 
นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว   
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  อ าเภอโคกโพธิ์   
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องส่ง 
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ 
   พิจารณาข้อบัญญัติดังกล่าว  จ านวน  5 คน  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
      
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว  ค่ะ ผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน  ถูกต้องค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายมะรูดิน ดาโต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 2  อ าเภอหนองจิก 
2. นางซารีนา ยูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 5 อ าเภอเมือง 
     ท่านอุมาวดี   อักษรแก้ว  ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 5 ท่าน 
    เพ่ือท าหน้าที่แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะค่ะ ถือว่าที่
ประชุมให้ความเห็นชอบนะคะ คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน ต่อไปขอเชิญ 
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เลขานุการสภา อบจ. ชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญ   
เลขานุการสภา อบจ. ค่ะ 

 
นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ

ท่านเลขานุการนายกฯ และท่านที่ปรึกษานายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุทัศน์   สังขรัตน์   ด้วยความเคารพครับท่านประธานสภาฯ ก่อนที่จะ
เข้าสู่ขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับ
เรื่องไมค์สักนิดนะครับ เพราะว่ามันเป็นปัญหากับผมมาตลอด ทุกครั้งที่จะมีการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผมได้ตรวจสอบไมค์ถึงสองสามครั้ง
ตลอด แต่ไม่ทราบเพราะสาเหตุใดพอเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ไมค์มีปัญหาทุกครั้งและเป็นแบบนี้มาตลอด ผมก็ทนถูกต าหนิมาตลอดและ
หาสาเหตุไม่ได้ แต่ครั้งนี้หนักกว่าครั้งก่อนๆ ครับท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพราะ
เมื่อวานกระผมกับผู้ดูแลเครื่องเสียงได้ตรวจสอบไมค์ทุกตัว ตรวจสอบอยู่หลายรอบ
สามารถใช้ได้อย่างดี จึงคาดหวังไว้ว่าการประชุมสภาฯ ครั้งนี้คงจะราบรื่นไม่มีปัญหา 
แต่วันนี้ตอนเช้าก่อนจะถึงเวลาประชุม ได้เตรียมการประชุมเมื่อตรวจสอบเครื่องเสียง 

  ปรากฏว่าไม่ดังและมีสาเหตุจากการช ารุดด้านหลังเครื่อง  ซึ่งไม่น่าจะช ารุดจากการ
ใช้งาน  แต่น่าจะมาจากฝีมือของคน หากเป็นฝีมือของคนในองค์กรถือว่าคนๆ นั้น 
เป็นคนไร้จิตส านึกมากครับ  เพราะการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วย  ไม่น่าจะมีปัญหา ด้วยความเคารพครับท่าน
ประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผมเคารพสภาฯ อันทรงเกียรติ
ของเรามาตลอด ครั้งนี้ผมเหลืออดจริงๆ ครับ เรื่องไมค์นี้ไม่ใช่ว่าขัดข้องเองแน่นอน
ครับ เพราะผมเช็คแล้วตรวจสอบอย่างดีอีก แต่พอถึงเวลาใช้งานเกิดปัญหาเครื่อง
ช ารุดจนแก้ไขอะไรไม่ได้เลยครับ  ผมขอต าหนิว่าถ้าหากว่าเป็นการกระท าของผู้ใด 
คนที่มีความคิดอย่างนี้ เป็นคนที่ไร้จิตส านึกเท่ากับต้องการท าให้การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครั้งนี้ไม่ราบรื่นครับ ท่านประธานสภาฯ ท่าน
นายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ส าคัญแค่ไหน ทุกท่านก็ทราบ 

  ดีครับ ผมพูดได้เลยครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรของเรา ด้วยความ
เคารพต่อสภาแห่งนี้ จริงๆ ครับผม ต่อไปกระผมขอเข้าเรื่องวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับผม  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ
ข้อ ๑๐3 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณ ี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน  
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ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอโดยไม่
จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใด 
มีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาคนที่ ๑ ก่อน 
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวน
ที่พึงม ี

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
ถ้ามีผู้ใดได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา อบจ. ดิฉันเข้าใจค่ะว่าเป็นความอัดอ้ันตันใจ  
ประธานสภา อบจ.ปน. ของท่านเลขานุการสภา อบจ. คือปกติเราก็จะมีปัญหาในการใช้ไมค์ทุกครั้งที่มี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ซึ่งดิฉันก็เห็นว่าท่านเลขานุการ
สภา อบจ. ก็จะโดนต าหนิทุกครั้งค่ะ ต่อไปดิฉันอาจจะต้องน าเรียนให้ทางฝ่ายบริหาร
ได้สอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้บ้างนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ 
แปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน ตามที่ท่านเลขานุการสภา อบจ. ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะ   
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่  1 ค่ะ      
เชิญท่านซุกรัน  นาแว  ค่ะ 
 

นายซุกรัน  นาแว   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายซุกรัน  นาแว  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ าเภอยะหริ่ง  กระผม  
  ขอเสนอนายอดุลย์   หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขตอ าเภอแม่ลานเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านซุกรัน  นาแว ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายวันนิวัต ซูสารอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 2  อ าเภอปะนาเระ 
2. นางซารีนา ยูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 5 อ าเภอเมือง 
ท่านซุกรัน  นาแว   ได้เสนอนายอดุลย์   หะยีสาเมาะ   สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอแม่ลานเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 อีกไหม   
ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอแม่ลาน เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  คนที่ 1  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 2   เชิญคุณสานูซี  กูบู  ค่ะ 

 
นายสานูซี   กูบู    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 4 อ.ยะรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสานูซี   กูบู 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4  อ าเภอยะรัง  กระผมขอเสนอ 
  นายราเชนทร์   กาหลง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เขต 3 
  อ าเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านสานูซี   กูบู  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายวีระ   เจ๊ะอุบง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 1  อ าเภอยะรัง 
2. นายมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี  เขต 2  อ าเภอมายอ 
ท่านสานูซี  กูบู  ได้เสนอนายราเชนทร์  กาหลง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  อ าเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 อีกไหม   
ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายราเชนทร์   กาหลง   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอยะรัง    
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  เชิญคุณอับดุลการิม   ยูโซะ  ค่ะ 

 
นายอับดุลการิม  ยูโซะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพ้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลการิม ยูโซะ 
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  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอกะพ้อ  กระผมขอ

เสนอนายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
เขต 2 อ าเภอเมือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอับดุลการิม  ยูโซะ  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายซูดิง   มาหามะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 2  อ าเภอสายบุรี 
2. ร.ต.ต. ยาสะ   กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 1  อ าเภอปะนาเระ 
ท่านอับดุลการิม  ยูโซะ  ได้เสนอนายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 3  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
อีกไหม  ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้  นายรามดิน  
อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอเมือง   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4   เชิญคุณอัศมี   หยีดาโอะ  ค่ะ 
 

นายอัศมี   หยีดาโอะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.หนองจิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัศมี   หยีดาโอะ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1  อ าเภอหนองจิก  กระผมขอ

เสนอนายมะรูดิน   ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2  
อ าเภอหนองจิก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอัศมี   หยีดาโอะ  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 2  อ าเภอเมือง 
2. นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  เขตอ าเภอแม่ลาน 
ท่านอัศมี   หยีดาโอะ  ได้เสนอนายมะรูดิน   ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2  อ าเภอหนองจิก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 4  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
อีกไหม เชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต  2  อ าเภอหนองจิก  เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ 4   ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 5   เชิญ ร.ต.ต. ยาสะ  กาเร็ง  ค่ะ 
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ร.ต.ต.ยาสะ   กาเร็ง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร.ต.ต. ยาสะ  กาเร็ง 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1  อ าเภอปะนาเระ  กระผมขอ

เสนอนายวันนิวัต  ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2  
อ าเภอปะนาเระ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณ ร.ต.ต. ยาสะ  กาเร็ง  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายราเชนทร์  กาหลง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 3  อ าเภอยะรัง 
2. นายอับดุลการิม  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขตอ าเภอกะพ้อ 
ร.ต.ต. ยาสะ   กาเร็ง   ได้เสนอนายวันนิวัต   ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2  อ าเภอปะนาเระ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 5  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
อีกไหม  ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายวันนิวัต  ซูสารอ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2  อ าเภอปะนาเระ  เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ 5  ค่ะ  ดิฉันขอสรุปผู้ที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้ค่ะ 

1. นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี  เขตอ าเภอแม่ลานเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 

2. นายราเชนทร์  กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
เขต 3  อ าเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 

3. นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี เขต 2  อ าเภอเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 

4. นายมะรูดิน   ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
เขต 2  อ าเภอหนองจิก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4   

5. นายวันนิวัต   ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
เขต 2  อ าเภอปะนาเระ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5   

ล าดับต่อไป  ดิฉันขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ 
    เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอก าหนดระยะเวลาค าเสนอขอแปรญัตติ  ขอเชิญค่ะ 
    เชิญท่านอุดมพันธุ์   มากสุวรรณ  ค่ะ 
 
นายอุดมพันธุ์   มากสุวรรณ    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอุดมพันธุ์  มากสุวรรณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2  อ าเภอโคกโพธิ์ กระผมขอ
เสนอระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ  จ านวน ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๘,๙,๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี (อาคารกองกิจการสภา อบจ.) ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 



-19- 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอุดมพันธุ์   มากสุวรรณ  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายยาการิยา   แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 4  อ าเภอเมือง 
2. นายราเชนทร์   กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 3  อ าเภอยะรัง 
ท่านอุดมพันธุ์  มากสุวรรณ  ได้เสนอระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ ตั้งแต่

วันที่  ๘,๙,๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหม หรือเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านอุดมพันธุ์   มากสุวรรณ   เสนอนะคะ  

ต่อไป ดิฉันขอให้ที่ประชุมก าหนดวันประชุมแปรญัตติ  จากวันไหนถึงวันไหน 
เวลาเท่าไหร่ สถานที่ท่ีใด  โดยหลังจากการรับค าขอแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ  เชิญท่านมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา  ค่ะ 

 
นายมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.มายอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมูหมัดอารอฟะห์   

แวบือซา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2  อ าเภอมายอ 
กระผมขอเสนอประชุมแปรญัตติ  ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคาร
ส านักงานกองกิจการสภา อบจ.)  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  เขต 3  อ าเภอโคกโพธิ์ 
2. นายอิสกันดา   บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 3  อ าเภอหนองจิก 
ท่านมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา  ได้เสนอประชุมแปรญัตติ  ในวันที่ ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (อาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหม หรือเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี
เป็นอันว่าท่านมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา  ได้เสนอแปรญัตติ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี (อาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

ดิฉันขอสรุปดังนี้ค่ะ  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ ๘,๙,๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานี (อาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.)  และประชุมพิจารณาแปรญัตติ 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 
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ประธานจึงขอนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๒ วาระท่ี ๓ ในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ปัตตานี  ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ 

 
นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  
     ตามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้มีการเลือกคณะกรรมการแปร 

ญัตติ เพ่ือท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ซึ่งล าดับต่อไปคณะกรรมการจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อย 
จ านวน ๒ ครั้ง คือ ๑ ประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติ  และ ๒.ประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ ได้ก าหนดไว้ว่า 
“การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ในการประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียง
ข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด” 

     ในการนี้  กระผมจึงขอนัดให้คณะกรรมการแปรญัตติ  ประชุมเพ่ือเลือก 
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้ทันการปฏิบัติงาน
ในการรับค าเสนอแปรญัตติ  ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. 
- ๑๖.๓๐ น. ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่ านเลขานุการสภาฯ ที่ ได้ชี้ แจงเกี่ ยวกับ เรื่องการประชุม
ประธานสภา อบจ.ปน.  คณะกรรมการแปรญัตติค่ะ ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.2  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1  จ านวน ๒ รายการ 
         รายการที่ ๑  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ    

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานแบบตั้งโต๊ะ จ านวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์  
โต๊ะและเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงิน  ๒๒,๘๐๐ บาท  
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รายการที่ ๒  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณ
ภายในภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี   
โอนเพิ่ม เป็นเงิน ๙๐,0๐๐ บาท  ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังนี้ 
 รายการที่ 1 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ โต๊ะ และเก้าอ้ี เป็นเงิน 22,800 บาท แต่
ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     
(e-GP) ได้ เนื่องจากในระบบได้ก าหนดให้ต้องจัดท าสัญญาซื้อขายแยกแต่ละรายการ 
จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน สถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 3 รายการ 
1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ 3,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะ 

คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองแผนและงบประมาณ)  

2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 16,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานแบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 ชุด เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน (กองแผนและงบประมาณ) 

3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 3,800 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM 
จ านวน 1 ชุด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตาม
คุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน (กองแผน
และงบประมาณ) 
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โดยโอนลดจากหน้า 71  ล าดับที่ 3.1.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 22,800 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานแบบตั้งโต๊ะ พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง โต๊ะ
และเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตาม
คุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน (กองแผน
และงบประมาณ)  โอนลดจ านวน  22,800 บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

รายการที่ 2 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้มีมาตรการป้องกันและรักษา 
ความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ท าให้ต้องเปิดไฟฟ้า
สว่างตลอด ประกอบกับได้ใช้ไฟฟ้าในการใช้เครื่องสูบน้ าบาดาลเพ่ือใช้ในสถานีขนส่ง 
ท าให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น และเมื่อค านวณค่าไฟฟ้าที่ใช้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2561 
ปรากฎว่าค่าไฟฟ้าเดิมที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  จ านวน 90 ,000 บาท  จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  จ านวน 1 รายการ  แผนงานการพาณิชย์  งานสถานีขนส่ง    
หน้า 140 ล าดับที่  1.2.1 หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้ง ไว้ 
300,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอกอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  โอนเพิ่ม 90,000 บาท 

โดยโอนลด แผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่ง หน้า 140  ล าดับที่ 
2.1.3  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท    
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ตั้งไว้ 350,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้าย
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้สถานีขนส่งมีป้ายสถานที่ที่ชัดเจนในการ
ให้บริการประชาชน ยาว 11.00 เมตร  สูง 1.80 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด (กองช่าง) โอนลดครั้งนี้ 90,000 บาท ซึ่งการขอโอนลดในรายการ
นี้ เนื่องจากรายได้ของสถานีขนส่งไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้
ในปีงบประมาณนี้   

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
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ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 2 รายการ 
   รายการที่ ๑  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน ๓ ประเภท 

1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๑ ชุด 

2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานแบบตั้งโต๊ะ จ านวน ๑ ชุด  

3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ ๓,๘๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ชุด 

รายการที่ ๒  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๑ รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  
บริเวณภายในภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  โอนเพิ่ม เป็นเงิน 
๙๐,0๐๐ บาท 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ มีไหมค่ะ  หากไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ  โดยจะขอมติทีละ 
1 รายการค่ะ เริ่มจากรายการที่ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 
ประเภท  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจ านวน 19 ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุม 

     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม ่รายการที่ ๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓ ประเภท  

1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน ๑ ชุด 

2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานแบบตั้งโต๊ะ  จ านวน ๑ ชุด  

3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๓,๘๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ชุด 
โดยโอนลด  จากหน้า ๗๑  ล าดับที่ ๓.๑.๑  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๒,๘๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

    เห็นชอบจ านวน 19 เสียงนะคะ 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ตั้งจ่ายเป็น 
1. รายการใหม่  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน ๑ ชุด 
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2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานแบบตั้งโต๊ะ จ านวน ๑ ชุด  

3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๓,๘๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ชุด 
โดยโอนลด จากหน้า ๗๑  ล าดับที่ ๓.๑.๑  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ ๒๒,๘๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบ
ไม่มีนะคะ 

   เป็นอันว่า  สภาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
รายการที่ ๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓ ประเภท  ด้วยจ านวน  
19  เสียงนะคะ  ต่อไปดิฉันขอมติรายการที่ 2 ค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
เฉพาะการสถานีขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ  เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  บริเวณภายในภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  
โอนเพ่ิมเป็นเงิน ๙๐,0๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้น  ขอบคุณค่ะ เห็นชอบจ านวน 19 
เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
เฉพาะการสถานีขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๑ รายการ     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  บริเวณภายในภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี  โอนเพิ่มเป็นเงิน ๙๐,0๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้น ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

- เป็นอันว่า  สภาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
สถานีขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๑ รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้า  บริเวณภายในภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โอนเพ่ิม 
เป็นเงิน ๙๐,0๐๐ บาท  ด้วยจ านวน  19  เสียงนะคะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีเรื่องที่จะเสนอแนะ
หรืออภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอเชิญค่ะ เชิญท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ  

 
นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.เมือง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 

ท่านเลขานุการนายกฯ และท่านที่ปรึกษานายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขต 2  อ าเภอเมือง กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตฝาก
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อยากให้ท่าน
ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกีฬา  โดยเฉพาะปีนี้มีการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์    
ครั้งที่ 18 ซึ่งประเทศอินโดนีเชียเป็นเจ้าภาพ และก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 
สิงหาคม 2561  ถึงวันที่  2  กันยายน 2561 เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับ เพราะว่า
มีลูกหลานของเราชาวปัตตานี จ านวน 8 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์  
 



  -25- 
 
ในครั้งนี้ด้วย โดยได้เข้าแข่งขันกีฬาปันจักสีสัต ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยและที่
น่าภาคภูมิใจที่สุดคือเป็นลูกหลานชาวจังหวัดปัตตานีของเรา ผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 4 
คน กระผมขอฝากเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและเพ่ือน
ข้าราชการชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีช่วยกันติดตามผลงานช่วยกันเชียร์
และเป็นแรงใจให้กับนักกีฬา 8 ท่านนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ ที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ดิฉันฝากท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกันติดตามผลงานและเป็นแรงใจช่วยกันเชียร์นักกีฬา  

ของเราที่เป็นลูกหลานชาวปัตตานีด้วยนะคะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
เสนอแนะในประเด็นนี้อีกไหมค่ะ  เชิญท่านอับดุลการิม   ยูโซะ  ค่ะ 
 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพ้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลการิม ยูโซะ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอกะพ้อ ขออนุญาตผ่าน
ท่านประธานสภาฯ ฝากไปถึงท่านนายกฯ ครับ เนื่องจากว่าทุกปีโดยเฉพาะเขต
ในพ้ืนที่อ าเภอกะพ้อ มีน้ าจากอ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผมอยากน าเรียน
ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปัญหาที่ยากต่อการคาดเดา โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง
ปัญหาด้านอุทกภัยเป็นปัญหายากที่คาดเดาได้ว่าในปีนี้หรือปีต่อไปจะมากหรือ
น้อยแค่ไหน เราจะเตรียมมือรับกับปัญหาอย่างไรและจะดูแลพี่น้องประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างไร เพราะน้ าจากอ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไหลผ่านมาสู่อ าเภอ
กะพ้อผ่านลงไปอ าเภอสายบุรี อ าเภอสายบุรีรับน้ ามากพอสมควร กระผมขอผ่าน
ท่านประธานสภาฯ ฝากไปถึงท่านนายกฯ ว่าจะมีแนวทางหรือวิธีแก้ไขหรือจะ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที ่ที ่มีผลกระทบเรื่องปัญหา
อุทกภัยทุกปีได้อย่างไร มากน้อยแค่ไหน  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอับดุลการิม  ยูโซะ ค่ะ ดิฉันขอฝากท่านนายกฯ ถึงข้อสอบถาม 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ของท่านอับดุลการิม   ยูโซะ   ถึงการเตรียมการรับมือหรือแนวทางการแก้ไขในการ 

ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านอุทกภัยด้วยค่ะ มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้อีกไหมค่ะ ไม่มีนะคะ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมก็มีอยู่สามสี่ประเด็นครับ 

ประเด็นที่หนึ่งขอตอบท่านอับดุลการิม   ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอกะพ้อ ก่อนนะครับ ในกรณีตั้งกระทู้ถามในเรื่องของการ
เตรียมการรองรับปัญหาด้านอุทกภัยที่จะมาถึง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ได้มีการตั้งคณะกรรมการอยู่แล้ว ในการเตรียมการรับปัญหาเมื่อเกิดอุทกภัยหรือว่า
ภัยต่างๆ  สามารถที่จะด าเนินการได้ในทันทีทันใด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดซื้อรถแมคโครตัวใหม่แทนตัวเก่า 
ตรงนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยที่จะมาถึงนี้  
สองก็คือเรื่องของการเตรียมงบประมาณจัดซื้อถุงยังชีพ ตรงนี้เราจัดซื้อทุกปีอยู่แล้ว 
ในเรื่องแผนด าเนินการก็ได้มีการส ารวจในเรื่องของ คู คลองต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคใน
การระบายน้ าเมื่อเกิดฝนตก เราก็ได้แจ้งให้ฝ่ายส ารวจทางกองช่างออกไปส ารวจอยู่ 
ในส่วนของความพร้อมในด้านเครื่องจักร ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเรา
ได้เตรียมความพร้อมไว้ตลอด 24 ชั่วโมงเพราะเมื่อใดที่เกิดปัญหาเราจะได้น า
เครื่องจักรออกไปใช้ได้ทันที  ในส่วนของการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ประสบ
อุทกภัย  เราก็ต้องดูว่าทางจังหวัดได้ประกาศภัยพิบัติ ถ้าจังหวัดประกาศภัยพิบัติ
เมื่อใด เราก็จะได้ด าเนินการทันที ต้องขอขอบคุณท่านอับดุลการิม  ยูโซะ  ที่ได้
อภิปรายและห่วงใยปัญหาความเดือดร้อนที่พ่ีน้องประชาชนจะได้รับจากอุทกภัยที่
จะเกิดขึ้นที่จะตามมา เรื่องที่สองก็คือเรื่องไมค์ เรื่องไมค์นี้เป็นเรื่องที่ผมได้พูดมา
ตลอดก็ได้ต าหนิทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบด้านเครื่องเสียงของการประชุมสภาฯ 
เพราะการประชุมสภาฯ ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ ห้องประชุมสภาฯ จะต้องมีเกียรติ 
เครื่องใช้เครื่องมือต่างๆ จะต้องพร้อมอยู่ตลอด เครื่องขยายเสียงผมได้ก าชับอยู่
ตลอดให้เตรียมความพร้อมให้ดีให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอด ซึ่งผมก็ไม่ปฏิเสธความ
รับผิดชอบในครั้งนี้  ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่จะต้องดูแลถึงความพร้อมต่างๆ 
การที่เลขานุการสภาฯ ได้มีการอภิปรายและตั้งข้อสังเกตในเรื่องของไมค์และเครื่อง
เสียง อาจจะมีการกลั่นแกล้งท าให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอภิปรายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ
ต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ซึ่งถ้าไมค์ไม่ดี เสียงที่อัดออกมาจากการ
บันทึกเทปการประชุมก็ไม่ชัดแน่นอนครับ ตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาหลายอย่าง 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์รายงานการประชุมเจอปัญหาอย่างแน่นอนครับ เพราะ
ฉนั้น  เรื่องนี้ผมอาจจะตั้งคณะกรรมการตรวจหาข้อเท็จจริงว่ามีการกลั่นแกล้งกัน 
หรือไม่ อย่างไร หากผมตรวจสอบไปแล้วมีมูลกลั่นแกล้งกันจริง โดยใช้เรื่องที่ส าคัญ
คือการประชุมสภาฯ มาเป็นตัวกลั่นแกล้งกัน ผมขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ว่าผม
ต้องเอาผิดทางวินัย  เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญเรื่องใหญ่มาก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ 
เพราะว่าห้องนี้เครื่องเสียงนี้เราใช้ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี มันไม่ใช่ความผิดเล็กๆ น้อยๆ ผมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แน่นอนครับ  เรื่องไมค์เราได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไว้ 
เพราะว่าทางฝ่ายสภาได้น าเสนอมาพร้อมทั้งให้เหตุผลของเครื่องเสียงเก่ามากแล้ว
เนื่องจากการใช้งานที่ยาวนาน  อีกทั้ งระบบการติดตั้งนั้น ก็ล้าสมัย ผมได้ตั้ ง
งบประมาณไว้ 900,000 บาท ในการเตรียมพร้อมการประชุมสภาฯ ครับ ส่วน
ประเด็นที่สามในเรื่องของการสมัครจิตอาสาตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ทราบไปแล้วนั้น ผมมองว่าจิตอาสาเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งผมจึง
อยากจะเชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯ    ในเรื่องของการรับสมัครจิตอาสาเปิดรับสมัคร 
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ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561  ณ กองพันทหารราบที่ 15 ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปสมัครจิตอาสา 
กระผมอยากขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ วันไหนที่ท่านว่างเรานัดหมายกัน
สักวันครับเพ่ือไปสมัครจิตอาสา ในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 
และฝ่ายสภา ผมอยากจะให้พวกเราได้ให้ความส าคัญและให้ไปสมัครจิตอาสาด้วยกัน 
ส่วนประเด็นที่สี่ ตามทีท่านรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ประธานสภาฯ ฝากมายังทางฝ่ายบริหาร  ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ 
ครั้งที่ 18  ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในเรื่องที่ลูกหลานชาวปัตตานีเราได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 18  ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย  ซึ่งผมเองก็ได้รับการประสานจากชมรมปันจักสีลัตของจังหวัดปัตตานี 
ซึ่งทางสมาคมของทางจังหวัดปัตตานีเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง   
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผมก็ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 
และทุกๆท่าน ช่วยกันประชาสัมพันธ์  ช่วยกันเชียร์และติดตามผลงานของนักกีฬา
ปันจักสีลัต ซึ่งเปรียบไปแล้วนักกีฬาปันจักสีสัตก็เหมือนลูกหลานของท่านทั้งหลาย 
เพราะเป็นลูกหลานชาวปัตตานีเรานั่นเอง ฯ ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงต่อข้อสอบถามของท่าน 
ประธานสภา อบจ.ปน. สมาชิกสภาฯ และได้เชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯ สมัครจิตอาสาและประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 18  ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือช่วยเชียร์และ
เป็นก าลังแรงใจให้ลูกหลานชาวจังหวัดปัตตานี  ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ปันจักสีลัต ที่ประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ด้วย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มีอะไรชี้แนะหรือเพ่ิมเติมอีกไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ ไม่มีแล้วนะคะ ส าหรับวันนี้ ดิฉัน
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน  ท่านนายกฯ  
ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ   
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประชุม  ที่ได้ให้
ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวันนี้         
โดยพร้อมเพรียงกัน ท าให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ดี  ดิฉันขอปิดประชุมเพียงแค่นี้  ขอขอบคุณค่ะ 

 
 
ปิดการประชุม   เวลา  ๑๒.0๐ น. 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
           ( นายสุทัศน์   สังขรตัน์  ) 
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     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1. นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ      ประธานกรรมการ 
2. นายรุสดี  สารอเอง      กรรมการ 
3. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ          กรรมการ 
4. นายอิสกันดา บากา       กรรมการ 
5. นายวันนิวัต  ซูสารอ       กรรมการ 
6. นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เลขานุการ/กรรมการ 
ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561  
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  แล้ว  ด้วยจ านวนเสียง 21 เสียง 
 
 
 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 
 

 


