
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2   ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕61 
วันที่  12  กันยายน  ๒๕61  เวลา  1๐.0๐ น. 

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

 
  ผู้มาประชุม 

1. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
3. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 

   4. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.เมือง 
   5. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 5 อ.เมือง 
   6. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.โคกโพธิ์ 
   7. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.โคกโพธิ์ 
   8. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
   9. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 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 
 14. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.สายบุรี 
 15. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
 ๑6. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
 17. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
 18. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.หนองจิก 
 19. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
 20. นายวันนวิัติ ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
 21. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.กะพ้อ 
 22. นายมูฮ ามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.ทุ่งยางแดง 
 ๒3. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน 
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   ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมูหมัดอารอฟะห์    แวบือซา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒)  
2. นายไฟซอล   อิสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.เมือง  

   3. นายตอเละ   เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหริ่ง 
   4. นายรุสดี   สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี 
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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. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  14  นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
  ๑5. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
  16. นายฮานาฟ ี มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
  17. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
  18. นายอับดุลรอเซะ แซะนุง  นักสันทนาการช านาญการ รักษาการในต าแหนง่หัวหน้าฝา่ยบรหิารการศึกษา 
  19. นายมันโซะ กาหลง  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
  20. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  21. นางสายชล คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
  22. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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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 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มา 
ท าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง  ส ำหรับกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
ในครั้งนี้ เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๑ เพ่ือพิจำรณำญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว
ขอขอบคุณสมำชิก   ทุกท่ำนที่ได้เข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดิฉันขอเปิด
ประชุมและเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 

     ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มี 1 เรื่องดังนี้ค่ะ 
1. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภา 

ท้องถิ่นยุคใหม่ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13 กันยายน 2561  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ  โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี  อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
ดิฉันขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่านเข้า
ร่วมอบรมฯ โดยพร้อมเพียงกันนะคะ ต่อไปค่ะ 
  ต่อไประเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

- สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗  
สิงหำคม  ๒๕๖๑ 

     - สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหำคม ๒๕๖๑ 
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- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไหมค่ะ เชิญค่ะ ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุม 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อไปค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๑ ไหมค่ะ เชิญค่ะ ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุม  
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๑ นะคะ ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถำม  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว

ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ   
     ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 
๑๓ รำยกำร  รวมเป็นเงิน ๕๐,๙๘๖,๐๐๐ บำท  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย  ขอเชิญ 
นำยกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ 

ตามที่องค์การบริหารส่ วนจังหวัดปัตตานี  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกรอบในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีงบประมาณเงินเหลือจ่ายและ
เงินที่ ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีโครงการที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
50,986,000 บาท  ดังนี้ 
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 1) ตั้งไว้ 3 ,394,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านกะมิยอ - บ้านคลองมานิง ต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ระยะทาง 1,385.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 8 รายการ  ดังนี้ 
 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

  งานบริหารทั่วไป     

1 45/1.1.4 เงินเดือนเลขำนุกำรและที่ปรึกษำฯ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน     32,300  บำท 

2 45/1.1.5 ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน    679,800  บำท 

3 45/1.1.6 เงินเดือนข้ำรำชกำร (ส ำนักปลัด) จ ำนวน  2,079,600  บำท 

4 45/1.1.7 เงินเดือนข้ำรำชกำร (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน 303,800  บำท 

5 46/1.1.8 เงินประจ ำต ำแหน่ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน    138,000  บำท 

6 46/1.1.10 เงินนอกเหนือเงินประจ ำต ำแหน่ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน    111,200  บำท 

7 46/1.1.12 ค่ำครองชีพข้ำรำชกำร (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน      22,000  บำท 

8 47/1.1.15 เงิน พ.ส.ร. ข้ำรำชกำร (กองคลัง) จ ำนวน      27,300  บำท 

 
 2) ตั้งไว้ 10,150,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ปน.ถ1 - 0044 บ้านเขาวัง  อ าเภอมายอ - บ้านปุลากาซิง อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ระยะทาง 3,255.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
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โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 31 รายการ  ดังน้ี 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป     
   งานบริหารทั่วไป      

1 47/1.1.16 เงิน พ.ส.ร.ข้ำรำชกำรคร ู (กองคลัง) จ ำนวน 115,600  บำท  
2 47/1.1.17 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 224,700  บำท 

 3 47/1.1.18 ค่ำตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้ำงประจ ำ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน   23,200  บำท 
 

4 48/1.1.19 เงินพ้ืนท่ีพิเศษลูกจ้ำงประจ ำ (กองคลัง) จ ำนวน     7,500  บำท 
 

5 48/1.1.21 เงิน พ.ส.ร.ลูกจ้ำงประจ ำ (กองคลัง) จ ำนวน 142,200  บำท 
 6 48/1.1.22 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน   10,000  บำท 
 7 48/1.1.24 ค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนจ้ำง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน   22,600  บำท 
 8 49/1.1.26 เงินพ้ืนท่ีพิเศษพนักงำนจ้ำง (กองคลัง) จ ำนวน 448,800  บำท 
 9 49/2.1.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรจดัซื้อจัดจำ้ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน     5,000  บำท 
 

10 51/2.1.9 ค่ำเช่ำบ้ำน (ส ำนักปลัด) จ ำนวน     4,400  บำท 
 

11 51/2.1.12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดที่ดิน (ส ำนักปลัด) จ ำนวน   20,000  บำท 
 12 51/2.1.13 ค่ำธรรมเนียม ค่ำฤชำ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน     6,500  บำท 
 13 52/2.1.15 ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก (ส ำนักปลัด) จ ำนวน   14,400  บำท 
 14 52/2.1.16 ค่ำปรับปรุงเว็บไซต ์ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน   10,000  บำท 
 15 52/2.1.17 ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน (ส ำนักปลัด) จ ำนวน   15,000  บำท 
 

16 52/2.1.18 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด (ส ำนักปลัด) จ ำนวน     9,000  บำท 
 

17 53/2.1.20 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 134,000  บำท 
 18 53/2.1.23 โครงกำรจดังำนวันเฉลมิฯ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 200,000  บำท 
 19 53/2.1.24 ค่ำใช้จ่ำยเตรยีมรับเสด็จฯ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน     4,200  บำท 
 20 54/2.1.25 ค่ำลงทะเบียนอบรม (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 100,000  บำท 
 21 56/2.1.34 ค่ำลงทะเบียนอบรม (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน   19,500  บำท 
 

22 56/2.1.35 ค่ำลงทะเบียนอบรมสมำชิกสภำ (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน   29,000  บำท 
 

23 56/2.1.36 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน   17,500  บำท 
 24 56/2.1.37 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรสมำชกิสภำ (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน   47,000  บำท 
 

25 54/2.1.27 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรหลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภำพข้ำรำชกำร (ส ำนักปลัด) 

 
จ ำนวน 

 
486,100  

 
บำท 
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26 54/2.1.28 โครงกำรพฒันำบคุลำกรหลกัสตูรเพิม่ประสิทธภิำพลกูจ้ำง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน   211,000  บำท 
 27 55/2.1.29 โครงกำรสัมมนำผู้บริหำร สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 1,077,800  บำท 
 

28 55/2.1.30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 6,615,000 บำท 
 

29 55/2.1.31 โครงกำรวันท้องถิ่นไทย (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 10,000 บำท 
 30 55/2.1.33 โครงกำรปณิธำนควำมดี ปมีหำมงคล (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 100,000 บำท 
 31 57/2.1.38 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะกำรประชุมสภำ (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน 20,000 บำท 
  

 3) ตั้งไว้ 1,966,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 
ปน.ถ1-0081 บ้านกอล า - ต าบลเมาะมาวี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป      
  งานบริหารทั่วไป      
1 55/2.1.30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 1,966,000  บำท 

  

 4) ตั้งไว้ 3,692,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายล าอานเหนือ 
หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว - ต าบลช้างไห้ตก อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 
(กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 

  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

   

 

  
งานบริหารทั่วไป 

 

   

 
1 55/2.1.30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 3,692,000  บำท 

  

  5) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบุกเบิกบ่อหว้าเหนือ  
หมู่ที่ 4 ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์ - บ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
(ตอนที่ 3) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 

  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

   

 

  
งานบริหารทั่วไป 

 

   

 1 55/2.1.30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 3,000,000  บำท 
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 6) ตั้งไว้ 618,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านกาหยี หมู่ที่ 1 ต าบลปูโล๊ะปูโย - หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะเปาะ (ช่วงที่ 2) อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 

  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

   

 

  
งานบริหารทั่วไป 

 

   

 1 55/2.1.30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 618,000  บำท 
  

 7) ตั้งไว้ 3,013,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0074 บ้านยามูเฉลิม - บ้านบือแนปีแน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 883.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 

  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

   

 

  
งานบริหารทั่วไป 

 

   

 
1 55/2.1.30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 3,013,000  บำท 

  

 8) ตั้งไว้ 3 ,620 ,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายวัด มหันตคาม หมู่ที่ 3 ต าบลไม้แก่น - เทศบาลเมืองตะลุบัน อ าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,290.00 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 19 รายการ  ดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

  งานบริหารทั่วไป     

1 55/2.1.30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 1,000,000  บำท 

2 57/2.1.40 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน        5,500  บำท 

3 58/2.1.46 วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน      14,000  บำท 

4 60/2.1.53 วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 3,000  บำท 

5 61/2.2.2 ค่ำน้ ำประปำ (กองคลัง) จ ำนวน      96,700  บำท 

6 61/2.2.5 ค่ำไปรษณีย ์ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 2,200 บำท 

7 61/2.2.6 ค่ำไปรษณีย ์ (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน 4,000 บำท 

8 64/3.1.11 ค่ำจ้ำงจัดท ำผ้ำระบำยและผ้ำม่ำน (ส ำนักปลัด) จ ำนวน      10,700  บำท 
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   งานวางแผนสถิติและวิชาการ         

9 66/1.1.1 เงินเดือนข้ำรำชกำร (กองแผน) จ ำนวน 391,000  บำท 

10 66/1.1.4 ค่ำครองชีพช่ัวครำวข้ำรำชกำร (กองแผน) จ ำนวน      21,300  บำท 

11 67/1.1.6 ค่ำครองชีพพนักงำนจ้ำง (กองแผน) จ ำนวน      16,200  บำท 

12 67/2.1.2 ค่ำเช่ำบ้ำน (กองแผน) จ ำนวน      28,600  บำท 

13 67/2.1.3 ค่ำจ้ำงพิมพ์ปกเย็บเล่ม (กองแผน) จ ำนวน      20,000  บำท 

14 67/2.1.4 ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม (กองแผน) จ ำนวน      29,000  บำท 

15 68/2.1.6 โครงกำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (กองแผน) จ ำนวน      70,000  บำท 

16 68/2.1.8 โครงกำร Clinic center (กองแผน) จ ำนวน      50,000  บำท 

17 69/2.1.9 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กองแผน) จ ำนวน      14,000  บำท 

   งานบริหารงานคลัง           

18 72/1.1.1 เงินเดือนข้ำรำชกำร (กองคลัง) จ ำนวน 1,400,000 บำท 

19 72/1.1.2 เงินเดือนข้ำรำชกำร (ตรวจสอบ) จ ำนวน 443,800  บำท 
  

9) ตั้งไว้ 8,560,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0087 แยกทางหลวง 4092 – บ้านบือแนลาแล อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
2,481.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด(กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 29 รายการ  ดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

  งานบริหารงานคลัง     

1 72/1.1.2 เงินเดือนข้ำรำชกำร (ตรวจสอบ) จ ำนวน   300,000  บำท 

2 72/1.1.5 ค่ำครองชีพข้ำรำชกำร (กองคลัง) จ ำนวน   137,400  บำท 

3 73/1.1.6 ค่ำครองชีพข้ำรำชกำร (ตรวจสอบ) จ ำนวน     85,200  บำท 

4 73/1.1.9 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (กองคลัง) จ ำนวน     29,200  บำท 

5 73/1.1.10 ค่ำครองชีพพนักงำนจ้ำง (กองคลัง) จ ำนวน     12,700  บำท 

6 74/2.1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (กองคลัง) จ ำนวน      4,900  บำท 

7 76/2.2.1 ค่ำโทรศัพท์ (กองคลัง) จ ำนวน      5,700  บำท 

8 76/2.2.3 ค่ำไปรษณีย ์ (กองคลัง) จ ำนวน      6,100  บำท 
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    แผนงานการศึกษา          

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         

9 78/1.1.1 เงินเดือนข้ำรำชกำร (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน   532,100  บำท 

10 78/1.1.2 เงินเดือนข้ำรำชกำร-เขำตูม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน 2,965,600  บำท 

11 78/1.1.3 เงินเดือนข้ำรำชกำร-ตะบิง (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน 2,009,600  บำท 

12 78/1.1.4 เงินประจ ำต ำแหน่ง (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน     18,000  บำท 

13 79/1.1.6 ค่ำตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน-เขำตูม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน    11,200  บำท 

14 79/1.1.7 ค่ำตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน-ตะบิงตีงี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน     67,200  บำท 

15 79/1.1.8 เงินวิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน     67,200  บำท 

16 79/1.1.9 ค่ำตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนศกึษำนิเทศก ์ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน     67,200  บำท 

17 79/1.1.10 เงินวิทยฐำนะ-เขำตูม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน     57,500  บำท 

18 80/1.1.11 เงินวิทยฐำนะ-ตะบิงตีง ี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน     42,000  บำท 

19 80/1.1.12 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ-เขำตมู (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน    13,100  บำท 

20 80/1.1.13 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน   416,000  บำท 

21 80/1.1.14 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง-เขำตูม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน   519,200  บำท 

22 80/1.1.15 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง-ตะบิงตงีี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน   469,200  บำท 

23 80/1.1.16 ค่ำครองชีพพนักงำนจ้ำง (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน      6,700  บำท 

24 81/1.1.18 ค่ำครองชีพพนักงำนจ้ำง-ตะบิงตีงี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน      9,100  บำท 

25 82/2.1.6 ค่ำจ้ำงเหมำครูสอนภำษำต่ำงประเทศ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน      9,800  บำท 

26 82/2.1.7 ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน      8,600  บำท 

27 83/2.1.14 โครงกำรอบรมพัฒนำคณุธรรมจรยิธรรมครู (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน     41,000  บำท 

28 85/2.1.21 โครงกำรนิเทศติดตำมประเมินผลฯ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน 537,000  บำท 

29 86/2.1.22 ค่ำอำหำรกลำงวัน-เขำตูม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  111,500  บำท 
 

 10) ตั้งไว้ 6,163,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 
ปน.ถ1-0050 บ้านกาเดาะ - บ้านอาเนาะปูโล๊ะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 -1.00 เมตร ระยะทาง 
2,970.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
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โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 37 รายการ  ดังนี้ 

  แผนงำนกำรศึกษำ      

  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ     

1 86/2.2.23 ค่ำอำหำรกลำงวัน-ตะบิงตีง ี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน 392,100  บำท 

2 88/2.1.34 โครงกำรพัฒนำหลักสตูรอสิลำมศึกษำ-เขำตูม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  75,000  บำท 

3 89/2.1.35 โครงกำรพฒันำหลกัสตูรอสิลำมศึกษำ-ตะบิงตีง ี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  75,000  บำท 

4 89/2.1.36 โครงกำรพฒันำหลกัสตูรอสิลำม(มตุะวซัซีเฏำะห์)-ตะบิง (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  75,000  บำท 

5 89/2.1.39 ค่ำปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน-เขำตูม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  38,000  บำท 

6 90/2.1.42 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน-ตะบิงตีงี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  32,500  บำท 

7 91/2.1.46 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน-ตะบิงตีงี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน    8,100  บำท 

8 90/2.1.41 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน-เขำตูม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน    3,400  บำท 

9 91/2.1.48 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน-ตะบิงตีงี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน    8,500  บำท 

10 92/2.1.50 ค่ำวัสดุจดักิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน-ตะบิงตีงี (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  11,300  บำท 

11 94/2.1.59 ค่ำวัสดุเกีย่วกบักำรปฏิบัตศิำสนกิจ/แบบเรยีนอสิลำม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน    5,000  บำท 

12 94/2.1.63 ค่ำอำหำรเสรมิ (นม) (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน 303,100  บำท 

13 96/2.1.73 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน 1,500  บำท 

14 98/3.1.3 ค่ำจัดซื้อโพเดียม (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  30,000  บำท 

   งำนระดับมัธยมศึกษำ         

15 101/1.1.2 โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนบคุลำกรทำงกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน 272,300  บำท 

16 101/1.1.4 โครงกำรแข่งขนัทักษะทำงวชิำกำร ระดับภำคใต ้ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  13,900  บำท 

17 101/1.1.5 โครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขนัคนเก่งในโรงเรียน อปท. (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน  28,500  บำท 

   แผนงำนสงัคมสงเครำะห์          

   งำนสวสัดิกำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์         

18 102/1.1.1 โครงกำรสง่เสริมอำชีพคนพิกำรฯ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน    5,500  บำท 

    แผนงำนเคหะและชุมชน          

    งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน         

19 104/1.1.1 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมบำ้นพัก (กองช่ำง) จ ำนวน 100,000  บำท 

20 105/2.1.2/1 ปรับปรงุอำคำรส ำนักงำน (กองช่ำง) จ ำนวน  88,000  บำท 



-13- 
 

   แผนงานเคหะและชมุชน          

   งานไฟฟ้าถนน         

21 106/2.1.1 ค่ำก่อสร้ำงไฟฟ้ำแสงสว่ำง Post top (กองช่ำง) จ ำนวน 178,000  บำท 

22 106/2.1.2 ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง  Solar cell (กองช่ำง) จ ำนวน 135,000  บำท 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          

   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน         

23 109/1.1.4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำในพ้ืนท่ี (กองกิจกำรสภำ) จ ำนวน  516,400  บำท 

24 109/1.1.5 โครงกำรส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม (กองแผน) จ ำนวน 1,300  บำท 

25 110/1.1.7 โครงกำรน้ ำคือชีวิต (กองแผน) จ ำนวน     8,800  บำท 

26 110/1.1.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครอบครวัมุสลมิ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน    61,000  บำท 

27 111/2.1.2 เงินอุดหนุนสมำคมสตรไีทยมุสลิมจงัหวัดปัตตำน ี (กองคลัง) จ ำนวน    13,300  บำท 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ          

    งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ         
28 113/1.1.1 โครงกำรคดัเลือกนักกีฬำ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน    29,300  บำท 

29 114/1.1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้รบัผดิชอบสนำมกีฬำ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน    50,000  บำท 

30 114/2.1.2 ค่ำปรับปรุงอัฒจันทรฝ์ั่งมีหลังคำ (กองช่ำง) จ ำนวน    25,000  บำท 

   งานกีฬาและนันทนาการ         

31 115/1.1.1 โครงกำรกีฬำ อบจ.คัพ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 1,288,500  บำท 

32 115/2.1.1 เงินอุดหนุนสมำคมกีฬำจังหวัดปตัตำน ี (กองคลัง) จ ำนวน 1,500,000  บำท 

   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น         

33 116/1.1.1 โครงกำรส่งเสริมศำสนำในเทศกำลถือศีลอด (ส ำนักปลัด) จ ำนวน    49,600  บำท 

34 117/1.1.4 โครงกำรละหมำดวันฮำรรีำยอฮจัย์ (กองกำรศึกษำ) จ ำนวน     49,300  บำท 

35 117/1.1.6 โครงกำรอบรมกำรมสี่วนร่วมในเทศกำลถอืศีลอด (กองแผน) จ ำนวน      4,300  บำท 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

    งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา         

36 118/1.1.1 เงินเดือนข้ำรำชกำร (กองช่ำง) จ ำนวน 587,400 บำท 

  งบกลาง     

37 134/6 เงินช่วยเหลือผูย้ำกไร ้ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 99,100 บำท 
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    11) ตั้งไว้ 2,844,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1  

ต าบลดอนรัก - หมู่ที่ 8 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก - หมู่ที่ 2,3 ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 6 รายการ  ดังนี้ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

     งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา         
 1 118/1.1.1 เงินเดือนข้ำรำชกำร (กองช่ำง) จ ำนวน 1,000,000 บำท 
 2 119/1.1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ (กองช่ำง) จ ำนวน  414,000  บำท 
 

3 119/1.1.6 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (กองช่ำง) จ ำนวน   805,000  บำท 
 

4 119/1.1.7 ค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนจ้ำง (กองช่ำง) จ ำนวน  350,000  บำท 
     งานโครงสร้างพ้ืนฐาน         
 5 123/1.1.1 ค่ำก่อสร้ำงถนนลำดยำงบ้ำนกอแลมิและ ม.6  (กองช่ำง) จ ำนวน   173,000  บำท 
     ต.ปะกำฮะรัง อ.เมือง-ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก         
 6 123/1.1.4 ค่ำก่อสร้ำงถนนสำยต.ปำหนัน-ต.สำคอบน อ.มำยอ (กองช่ำง) จ ำนวน   102,000  บำท 
   12) ตั้งไว้ 1,266,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 7,4   

 ต าบลท่าเรือ -ต าบลบางโกระ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 3,500.00 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 
(กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 6 รายการ  ดังนี้ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

   งานโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1 123/1.1.2 ค่ำก่อสร้ำงถนนสำย ม.2 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลำน – (กองช่ำง) จ ำนวน 728,700  บำท 

    ม.4 ต.ตำเซะ อ.เมือง จ.ยะลำ         
 

2 124/1.1.5 ค่ำก่อสรำ้งถนนพร้อมลำนจอดรถโรงเก็บเครื่องจักรกล (กองช่ำง) จ ำนวน    47,500  บำท 
 3 124/1.1.6 ค่ำก่อสร้ำงถนนบ้ำนกำหยี ม.3 ต.ตะโละดือรำมัน  (กองช่ำง) จ ำนวน 168,000  บำท 
    อ.กะพ้อ-บ้ำนเชิงเขำ ต.ปะลุกำสำเมำะ อ.บำเจำะ         
 

4 124/1.1.7 ค่ำปรับปรุงถนนสำย ม.1 ต.กอล ำ-บ้ำนดูซงปำแย (กองช่ำง) จ ำนวน 54,900  บำท 
    ม.2 ต.เมำะมำวี อ.ยะรัง         
 5 124/1.1.9 ค่ำซ่อมสร้ำงถนนสำย ปน.ถ1-0036 บ้ำนบำเลำะ- (กองช่ำง) จ ำนวน 197,500  บำท 
    บ้ำนป่ำทุ่ง ต.ปะเสยะวอ อ.สำยบรุี          
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 6 125/1.1.10 ค่ำเสริมผิวจรำจรสำยปน.ถ-0047 บ้ำนปูแล (กองช่ำง) จ ำนวน 69,400  บำท  
  ปูโล๊ะ-บ้ำนบำซำเวำะเซ็ง ต.ยะรัง อ.ยะรัง      

 
 13) ตั้งไว้ 2,700,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้วสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  พิกัด N 06 53 17 
E 101 14 34 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 

    โดยโอนลดเงินเหลือจ่าย  จ านวน 18 รายการ  ดังนี้ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
  งานโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1 125/1.1.13 ค่ำก่อสร้ำงถนนหินคลุก ม.3,4,8 ต.ปะกำฮะรัง  (กองช่ำง) จ ำนวน 158,700  บำท 

    อ.เมือง-ม.4 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก         
 

2 125/1.1.14 ค่ำก่อสร้ำงถนน ม.3 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก- 
 อ.หนองจิก- (กองช่ำง) จ ำนวน 140,500  บำท 

 
    ม.4 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก         

 
3 126/1.1.16 ค่ำก่อสร้ำงถนนสำย ม.1 ต.ยำบี อ.หนองจิก-ม.2  (กองช่ำง) จ ำนวน   95,100  บำท 

    ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง         
 4 126/1.1.17 ค่ำก่อสร้ำงถนนสำย ม.6 (มัสยิดอัลมุฟลีฮีน) ต.ควน (กองช่ำง) จ ำนวน 254,400  บำท 
     อ.ปะนำเระ-ม.5 ต.ลำงำ อ.มำยอ         
 5 126/1.1.18 ค่ำก่อสร้ำงถนน ม.5 ต.บำงโกระ-ม.1 ต.ท่ำเรือ (กองช่ำง) จ ำนวน 108,300  บำท 
    อ.โคกโพธิ ์(ประตูน้ ำ-บ้ำนล้อแตก)         
 

6 127/1.1.21 ค่ำก่อสร้ำงถนนสำยต.รูสะมิแล-เขตเทศบำลเมือง (กองช่ำง) จ ำนวน 232,000  บำท 
     ปัตตำนี(ตอนท่ี 2) อ.เมือง          
 7 127/1.1.22 ค่ำซ่อมสร้ำงถนนสำยแยกถนนสำมัคคีสำย ข เขต (กองช่ำง) จ ำนวน  56,100  บำท 
    ทต.รูสะมิแล-บ้ำนจือแรนีบง ต.สะบำรัง อ.เมือง         
 8 127/1.1.23 ค่ำซ่อมสร้ำงถนน ม.4 ต.สะก ำ-บ้ำนพอเบำะ บ้ำน (กองช่ำง) จ ำนวน 262,700  บำท 
 

    รำวอ ต.กระหวะ อ.มำยอ         
 

9 127/1.1.24 ค่ำก่อสร้ำงถนน ม.2 ต.คลองมำนงิ-ม.1 ต.ท่ำรำบ (กองช่ำง) จ ำนวน   97,200  บำท 
 

 
  (ปอเนำะตำระบำตอ) ต.กะมิยอ อ.เมือง         
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10 128/1.1.26 ค่ำก่อสร้ำงถนนสำยวังพรำยบัวสวนใน ม.5  (กองช่ำง) จ ำนวน 100,900  บำท 
   ต.ทรำยขำว-ต.ช้ำงไห้ตก อ.โคกโพธิ์       

11 128/1.1.28 ค่ำปรับปรุงถนนสำย ม.4 ต.คลองใหม่-ม.2 ต.ยะรัง (กองช่ำง) จ ำนวน  70,200  บำท  
   อ.ยะรัง          

12 128/1.1.29 ค่ำซ่อมสร้ำงถนน ม.2 ต.น้ ำด ำ-ม.5 ต.ปำกู  (กองช่ำง) จ ำนวน 372,000  บำท  
   อ.ทุ่งยำงแดง          

13 129/1.1.30 ค่ำเสริมผิวจรำจรสำย อบจ.ปน.4034 แยกทำงหลวง (กองช่ำง) จ ำนวน 100,000  บำท  
   หมำยเลข 4061 ต.เกำะจัน อ.มำยอ-บ้ำนบ่อม่วง          
  ต.ปิยำมมุัง อ.ยะหริ่ง      

14 129/1.1.31 ค่ำเสริมผิวจรำจรสำย ปน.ถ1-0024 บ.ตะโละ  (กองช่ำง) จ ำนวน 130,500  บำท  
   ต.ตะโล๊ะ-บ้ำนปุลำกง ต.ปลุำกง อ.ยะหริ่ง          
   แผนงานการเกษตร            
   งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม ้          

15 130/2.1.1 ค่ำขุดลอกคลองสำย ต.กระเสำะ-ต.มำยอ (กองช่ำง) จ ำนวน 229,600  บำท  
   ต.ถนน อ.มำยอ          

16 131/2.1.2 ค่ำขุดลอกคลอง ม.1,3 ต.สำคอบน อ.มำยอ- (กองช่ำง) จ ำนวน 93,800 บำท  
    ต.ระแว้ง อ.ยะรัง      

17 131/2.1.3 ค่ำขุดลอกคลอง ม.2 ต.บ่อท่อง อ.หนองจิก-ม.4 (กองช่ำง) จ ำนวน 127,200 บำท  
  ต.ท่ำเรือ อ.โคกโพธิ์          

18 132/2.1.7 ค่ำขุดลอกคลอง ม.2 บ้ำนกูแว ต.กอล ำ อ.ยะรัง- (กองช่ำง) จ ำนวน 70,800 บำท  
  ต.ปำหนัน-ต.เกำะจัน อ.มำยอ          
 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ   
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นำงสำวรอฮำนี   มำหะมะ  ท่ำนนำยกฯ ได้ขออนุมัตโิอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
ประธำนสภำ อบจ.ปน. พ.ศ.๒๕๖๑  ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 

๑๓ รำยกำร  รวมเป็นเงิน ๕๐,๙๘๖,๐๐๐ บำท ประกอบด้วย 
รายการที่ ๑ โครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตสำยบ้ำนกะมิยอ - 

บ้ำนคลองมำนิง ต ำบลคลองมำนิง อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี เป็นเงิน  ๓,๓๙๔,๐๐๐  บำท 
โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย  จ้านวน ๘ รายการ  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่ ๒ โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีตสำย  
ปน.ถ๑-๐๐๔๔  บ้ำนเขำวัง อ ำเภอมำยอ - บ้ำนปุลำกำซิง  อ ำเภอยะรัง   
จังหวัดปัตตำนี  เป็นเงิน ๑๐,๑๕๐,๐๐๐ บำท  โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย  
จ้านวน ๓๑ รายการ  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่ ๓ โครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัสต์คอนกรีตสำย ปน.ถ๑-๐๐๘๑ 
บ้ำนกอล ำ–ต ำบลเมำะมำวี อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี เป็นเงิน ๑,๙๖๖,๐๐๐ บำท 
โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย จ้านวน ๑  รายการ  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่ ๔ โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยล ำอำนเหนือ หมู่ที่ ๖  
ต ำบลทรำยขำว-ต ำบลข้ำงไห้ตก อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี  เป็นเงิน ๓,๖๙๒,๐๐๐ บำท    
โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย จ้านวน ๑ รายการ   ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่ ๕ โครงกำรก่อสร้ำงถนนบุกเบิกบ่อหว้ำเหนือ หมู่ที่ ๔ ต ำบลปำก
ล่อ อ ำเภอโคกโพธิ์ - บ้ำนป่ำพ้อ หมู่ที่ ๓ ต ำบลล ำใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ
(ตอนที่ ๓) เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท  โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย จ้านวน ๑  
รายการ  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่ ๖  โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตสำยบ้ำนกำหยี 
หมู่ที่ ๑ ต ำบล   ปูโล๊ะปูโย-หมู่ที่ ๒ ต ำบลเกำะเปำะ (ช่วงที่ ๒) อ ำเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตำนี  เป็นเงิน  ๖๑๘,๐๐๐ บำท  โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย จ้านวน ๑ 
รายการ ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่ ๗ โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตสำย  
ปน.ถ๑-๐๐๗๔ บ้ำนยำมูเฉลิม-บ้ำนบือแนปีแน อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี เป็นเงิน 
๓,๐๑๓,๐๐๐  โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย จ้านวน ๑  รายการ  ตำมรำยละเอียด
แนบท้ำย 

รายการที่ ๘ โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต 
สำยวัดมหันตคำม หมู่ที่ ๓ ต ำบลไม้แก่น - เทศบำลเมืองตะลุบัน อ ำเภอสำยบุรี 
จังหวัดปัตตำนี  เป็นเงิน ๓,๖๒๐,๐๐๐ บำท  โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย จ้านวน 
๑๙ รายการ  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 
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รายการที่  ๙  โครงกำรซ่อมสร้ำงผิ วจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตสำย         
ปน.ถ๑-๐๐๘๗ แยกทำงหลวง ๔๐๙๒ - บ้ำนบือแนลำแล อ ำเภอกะพ้อ จังหวัด
ปัตตำนี  เป็นเงิน ๘,๕๖๐,๐๐๐ บำท  โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย จ้านวน ๒๙ 
รายการ  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่  ๑ ๐  โค รงกำร เส ริม ผิ วจ รำจรแอส ฟั ลต์ คอน กรีตส ำย            
ปน.ถ๑-๐๐๕๐  บ้ำนกำเดำะ-บ้ำนอำเนำะปูโล๊ะ  อ ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี 
เป็นเงิน  ๖,๑๖๓,๐๐๐ บำท  โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย จ้านวน  ๓๗ รายการ 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่ ๑๑ โครงกำรขุดลอกคลองสำยหมู่ที่ ๑ ต ำบลดอนรัก - หมู่ที่ ๘ 
ต ำบลตุยง อ ำเภอหนองจิก-หมู่ที่ ๒,๓ ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 
เป็นเงิน ๒,๘๔๔,๐๐๐ บำท  โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย  จ้านวน ๖ รายการ    
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่ ๑๒ โครงกำรขุดลอกคลองสำย หมู่ที่ ๗,๔ ต ำบลท่ำเรือ - ต ำบล
บำงโกระ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี เป็นเงิน ๑,๒๖๖,๐๐๐ บำท  โดยโอนลด 
จากเงินเหลือจ่าย จ้านวน ๖ รายการ  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

รายการที่ ๑๓  โครงกำรปรับปรุงรั้วสนำมกีฬำกลำงองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี  เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บำท 
โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่าย  จ้านวน ๑๘ รายการ  ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย  
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยไหม  ขอเชิญค่ะ เชิญท่ำนอุมำวดี   อักษรแก้ว ค่ะ 

 
นำงสำวอุมำวดี   อักษรแก้ว  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 3 อ.โคกโพธิ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน 

ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอโคกโพธิ์ ต้องขอขอบคุณฝ่าย
บริหารเป็นอย่างสูงที่มองเห็นความส าคัญในการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
และยังมีอีกหลายสายที่ชาวบ้านยังมีความต้องการอีกมาก อยากฝากให้ฝ่ายกองช่าง
เข้าไปส ารวจด้วย เพ่ือเตรียมเข้าแผนซ่อมสร้างต่อไป อย่างในเขตอ าเภอโคกโพธิ์มี
ชาวบ้านต้องการให้ซ่อมสร้างอย่างเร่งด่วนอีกประมาณ 3 -4 สายด้วยกันค่ะ มีสาย
บ้านดอนเค็ด ต าบลป่าบอน- บ้านทุ่งหาร ต าบลน่าประดู่ และสายบ้านบาโงคาดิง 
ต าบลนาเกตุ-บ้านค่าย  ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจิก และสายบ้านช้างให้ตกไป
กะอาน ดิฉันขอฝากให้ฝ่ายบริหารรับไว้พิจารณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นำงสำวรอฮำนี   มำหะมะ  ขอบคุณท่ำนอุมำวดี  อักษรแก้ว  ดิฉันขอฝำกทำงกองช่ำงเข้ำไปส ำรวจ
ประธำนสภำ อบจ.ปน.  ด้วยนะคะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือมีข้อเสนอแนะอีกไหม ขอเชิญค่ะ  

เชิญท่ำนนิอันวำร์   นิเดร์หะ  ค่ะ 
 

นำยนิอันวำร์   นิเดร์หะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.ยะหริ่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน 

ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  กระผมนายนิอันวำร์   นิเดร์หะ   สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอยะหริ่ง จากการแถลงของท่าน
นายกฯ มีปริมาณงานทั้งหมดรวม 13 รายการ ถ้าแบ่งประเภทมีงานเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกส์อยู่ 3 รายการ  มีงานซ่อมเสริมแอสฟัลต์ติกส์อยู่ 5 รายการ มีงาน
บุกเบิกหินคลุกอยู่ 2 รายการ มีงานขุดลอกอยู่ 2 รายการ และงานรั้วอยู่ 1 รายการ 
ผมมีข้อสังเกตนิดเดียวครับท่านประธานสภาฯ  กระผมขอยกตัวอย่างครับ  
รายการที่ 1 ตั้งไว้ 3,394,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านกะมิยอ - บ้านคลองมานิง ต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ระยะทาง 1,385.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง)  สาระ 
ส าคัญอยู่ที่ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ระยะทาง 1,385.00 เมตร  หน้าแรกที่ท่านนายกฯ แถลงการณ์ จะเป็นผิวทางรวมที่ 
8.00 เมตร  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เปิดรายการประกอบ หน้าที่ 4 เรียกสั้นๆ ว่า 
ปร 5  ท่านประธานสภาฯ ครับ หน้าที่ 4  ประมาณบรรทัดที่ห้าบรรทัดที่หกจะเขียนไว้
ว่าชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร  ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง  1.00 เมตร  รวมผิวทาง
กว้าง 8.00 เมตร  ตรงตามที่ปรากฏส าหรับรายการที่ 1  ขอสังเกตผมอยู่ในรายการ
ที่ 2  ตั้งไว้ 10,150,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ปน.ถ1 - 0044  บ้านเขาวัง  อ าเภอมายอ - บ้านปุลากาซิง  อ าเภอ 
ยะรัง จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,255.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 
(กองช่าง)  สาระส าคัญอยู่ที่ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
มองโดยรวมก็คือผิวทางต้อง 10.00 เมตร  เข้าใจตรงกันนะครับ ท่านประธานสภาฯ 
ตามทันนะครับ ที่นี้มาดู ปร 5 ในรายการที่ 2 บรรทัดที่ห้าบรรทัดที่หกครับ ชนิดผิว
ทาง AC กว้าง 6.00 เมตร  ชนิดไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  ณ ตรงนี้ มองโดยรวม
ก็คือผิวทางต้องได้ 8.00 เมตร พอเข้าใจนะครับ  แต่ในหน้าแถลงการณ์ผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
3,255.00 เมตร  มันรวมแล้วต้องได้ 10.00 เมตร  แต่ใน ปร. 5 เขียนว่าชนิดผิว
ทาง AC กว้าง 6.00 เมตร  ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง  1.00 เมตร  รวมแล้วก็ต้องได้ 
8.00 เมตร  นี่คือข้อสังเกตที่ผมขอเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปทางท่านนายกฯ ครับ 
อีกนิดหนึ่งครับ  ถ้าดูค่าเฉลี่ยต่อกิโลเมตร  เป็นธรรมดาที่ค่าเฉลี่ยจะตกอยู่ที่ 
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3,000,000 กว่าบาทต่อกิโลเมตร เพราะเป็นการซ่อมสร้าง มันจะมีหินคลุกเข้ามา
ด้วยไม่เหมือนเสริมผิวอย่างเดียวที่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่  2,000,000 กว่าบาทต่อ
กิโลเมตร ขออภิปรายเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ ค่ะ รายการที่ 2  นี้ปริมาณงานน่าจะผิดค่ะ  
ประธานสภา อบจ.ปน.  เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงค่ะ  เชิญค่ะ 
   
นายอรุณ  อนันตสิทธิ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
ผอ.กองช่าง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน 

ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผมนายอรุณ   อนันตสิทธิ์   ผู้อ านวยการ
กองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่ 2  ตั้งไว้ 10,150,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1 - 0044  
บ้านเขาวัง  อ าเภอมายอ - บ้านปุลากาซิง  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
3,255.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) ถนนสายนี้จะมี
อยู่ 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ระยะทาง 2 กิโล 527 เมตร ช่วงที่ 2 มี 728 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร ขออนุญาตน าเรียนว่าค าแถลงของท่านนายกฯ ผิดพลาดนิดหนึ่ง
ครับ ส่วนประมาณการถูกต้องแล้วครับ ผิวจราจรต้องกว้าง 6.00 เมตรครับ ตรงค า
แถลงนายกฯ นะครับ  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอรุณ   อนันตสิทธิ์   ผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ชี้แจงค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  เชิญท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ    ค่ะ   
 
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.ยะหริ่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน 

ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  กระผมนายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ าเภอยะหริ่ง  นิดเดียวครับ ผมคิดว่า 
ถ้าเราดูจากภาพรวมค าแถลงน่าจะผิดครับ  ผิวจราจรน่าจะกว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,255.00 เมตร  เพราะดูค่าเฉลี่ย
ต่อกิโลเมตรแล้วค่าซ่อมสร้างนี้ตกเฉลี่ย กิโลเมตรละ 3,000,000 กว่าล้าน แต่ถ้า
เสริมสร้างนี่จะตกเฉลี่ยอยู่ที่กิโลเมตรละ 2,000,000 กว่าบาท เพราะถ้าผิวจราจร 
กว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร รวมแล้วจะเป็น 10.00 เมตร  มูลค่า
เฉลี่ยต่อกิโลเมตรจ านวนเงินจะสูงกว่านี้ค่ะ ขอบคุณครับ 
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นำงสำวรอฮำนี   มำหะมะ  ขอบคุณท่ำนนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ  สรุปว่ารายการที่ 2  
ประธานสภา อบจ.ปน. ตั้งไว้ 10 ,150 ,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์

คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0044  บ้านเขาวัง  อ าเภอมายอ-บ้านปุลากาซิง อ าเภอยะรัง  
จังหวัดปัตตานี  จากเดิมผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร   
หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,255.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 
(กองช่าง)  แก้เป็นผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร   
หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,255.00 เมตร  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
อีกไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะ ดิฉันขอมติค่ะ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม 
จ านวน 21 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  ดิฉันขอมตคิ่ะ  
 - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ .2561   ตั้ งจ่ าย เป็ นรายการใหม่  จ านวน  ๑๓  รายการ            
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๙๘๖,๐๐๐ บำท  
กรุณายกมือขึ้น ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจ านวน 21 เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๓ รายการ  
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๙๘๖,๐๐๐ บำท  
กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่ำ สภำเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ  พ .ศ .๒ ๕๖๑  ตั้ งจ่ ำย เป็ น รำยกำรใหม่ จ ำน วน  ๑๓  รำยกำร               
ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๙๘๖,๐๐๐ บำท  
เห็นชอบจ านวน 21 เสียง  ต่อไปค่ะ   

ระเบียบวำระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีประเด็นอ่ืนจะพูดคุย
หรือเสนอแนะในระเบียบวำระนี้ไหม  ขอเชิญค่ะ  เชิญท่ำนรำมดิน  อำรีอับดุลซอมะ  

 
นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.เมือง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน 

ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ าเภอเมือง ขออนุญาตน าเรียน
ท่านประธานสภาฯ ครับ  

ประเด็นแรกครับ  เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาผมได้พูดคุยกับพ่ีน้องประชาชน ได้
ปรึกษาหารือเรื่องความเดือนร้อนในส่วนของตลาดเทศน์วิวัฒน์หรือที่เราเรียกกันว่าตลาด
โต้รุ่ง ซึ่งผมก็ได้น าเรียนถึงปัญหาต่างๆ ให้ท่านนายกฯ หรือทางท่านผู้บริหารได้ทราบมา
โดยตลอดและได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางส่วน  แม้แต่เรื่องห้องน้ า ก็ได้รับความ
กรุณาจากท่านผู้บริหาร ได้ปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชน 
เนื่องจากตลาดโต้รุ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่ มีพ่ีน้องประชาชนมาจับจ่าย 
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ซื้อของใช้ของกินทุกคืนเป็นจ านวนมาก รวมไปถึงมีพ่ีน้องประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่
ขายของอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งมีร้านขายของขายข้าวอยู่หลายร้านด้วยกันครับ ซึ่งปัญหาของ 
พ่อค้าแม่ค้าที่ เดือดร้อนอยู่ตอนนี้คือเรื่องถังขยะที่อยู่ใกล้ห้องน้ า เนื่องจากมีน้ าซึม
ออกมาจากห้องน้ าและน้ าขัง ท าให้ส่งกลิ่นเหม็นและบริเวณดังกล่าวเป็นร้านขายข้าว  
ท าให้กลิ่นเหม็นดังกล่าว  ส่งผลต่อผู้ที่มารับประทานอาหารหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าเอง 
ปัญหากลิ่นเหม็นดังกล่าวนี้ เป็นผลมาจากการที่มีน้ าซึมออกมาจากห้องน้ าและน้ าขัง 

ประเด็นที่ 2 กระผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ครับ 
พ่ีน้องประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่แล้วเป็นพ่ีน้องมุสลิม ซึ่งการประกอบ
ศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องส าคัญที่พ่ีน้องมุสลิมทุกคนต้อง
ปฎิบัติในทุกๆ วัน พ่ีน้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นมุสลิมก็ได้ปรึกษาหารือกระผม
ในฐานะตัวแทนพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปได้ไหมที่ พ่ีน้อง
ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้น จะมีที่ละหมาด เพราะเมื่อถึงเวลาละหมาดตอนหัวค่ า 
เขาต้องไปขอละหมาดที่บ้านผู้ที่เป็นอิสลามด้วยกันซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับตลาดโต้รุ่ง บาง
คนต้องละหมาดข้างๆ ร้าน เอาโต๊ะมาตั้งปูผ้าแล้วละหมาด กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความกรุณาจากท่านนายกฯ ท่านผู้บริหารได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ 
เท่าที่ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าพ่ีน้องประชาชนในบริเวณตลาดโต้รุ่ง เขาอยากให้มีที่
ละหมาดเพ่ือประกอบศาสนกิจทางศาสนา ไม่ต้องให้สวยหรูหรือใหญ่โตมากมาย ขอ
แค่เป็นสถานที่ละหมาดเล็กๆ ก็พอแล้ว อยากน้อยๆ ขอให้พี่น้องประชาชนหรือพ่อค้า
แม่ค้าจะได้มีที่ละหมาด เขาก็จะได้สุขใจเมื่อได้ประกอบศาสนกิจของเขา ซึ่งตามหลัก
ศาสนาอิสลามถือว่าการละหมาดเป็นเรื่องที่พ่ีน้องชาวมุสลิมทุกคนต้องปฎิบัติ เป็น
เรื่องที่ส าคัญ หากมีที่ละหมาดแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปขอละหมาดที่บ้านคน
อ่ืนอีก  กระผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ด้วย  ขอบคุณครับ 

 
นำงสำวรอฮำนี   มำหะมะ  ขอบคุณท่ำนรำมดิน  อำรีอับดุลซอมะ  ค่ะ  ท่านได้แจ้งให้ทางฝ่ายบริหาร  
ประธานสภา อบจ.ปน. ได้ทราบถึงปัญหาของตลาดเทศน์วิวัฒน์ที่พ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ใน

ขณะนี้ 2 ประเด็นด้วยกันก็คือ 
1. ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ าและน้ าไหลลงมาใกล้กับถังขยะและ 

ก่อให้เกิดน้ าขัง ส่งกลิ่นเหม็นต่อพ่อค้าแม่ค้า ผู้สัญจรไปมาและผู้ที่เป็นลูกค้าที่มา
รับประทานอาหาร 

2. ปัญหาของการขาดสถานที่ละหมาด  ซึ่งมีผลต่อการประกอบศาสนกิจ 
ตามหลักศาสนาอิสลาม เพราะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศน์วิวัฒน์ส่วนใหญ่นั้นนับถือ
ศาสนาอิสลาม  เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ  
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ทุกท่านที่ได้เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 13 
รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,986,000 บาท  และเรื่องที่ 2 ผมต้องขอขอบคุณ 

 ท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ที่ได้สอบถามทางฝ่ายบริหารในเรื่องของตลาดเทศน์
วิวัฒน์หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดโต้รุ่ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ดูแลอยู่ กระผมขอน าเรียนชี้แจงว่า ตลาดนัดเทศน์วิวัฒน์มีข้อจ ากัดในเรื่องของการ
พัฒนา ซึ่งขณะนี้เราก็ก าลังประสานกับทางเทศบาลอยู่ เพื่อที่จะให้เทศบาลนั้นเข้ามา
บริหารจัดการตลาด ด้วยเหตุผลเพราะว่าที่ตั้งของตลาดเทศน์วิวัฒน์และมีอาคาร 18 
คูหาตั้งอยู่ที่ตลาดเทศน์วิวัฒน์ ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดความเป็นเจ้าของ ของอาคาร 
18 คูหา เพราะว่าอาคารนี้เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล แต่ในการบริหารจัดการมัน
ก็ยาก ซึ่งทางคณะผู้บริหารของเราก็ได้มีการหารือกัน ในการที่จะแก้ปัญหาภาพรวม
ของตลาดเทศน์วิวัฒน์  โดยมีแนวทางที่จะให้ทางเทศบาลเช่าพ้ืนที่ทั้งหมด และต้อง
ก าหนดระยะเวลาให้เช่าที่ชัดเจน เพราะเท่าที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานใดๆ ไม่มีสัญญา
ระหว่างเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ท าให้เราจะต้องกลับมาคิดว่า 
จะท าสิ่งใดต่อไปนี้ต้องให้เกิดความชัดเจนของทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาคาร 18 คูหา 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเลยหารือกับทางเทศบาล และทางเทศบาลเอง
ก็ยินดีที่จะเข้ามาพัฒนาตลาดเทศน์วิวัฒน์ โดยเทศบาลจะต้องเช่าตลาดกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  และในช่วงนี้ก็ เป็นช่วงของการติดตามและสรุป
รายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเช่า ค่าตอบแทน และเราก็จะดูในส่วนของ
กรรมสิทธิ์ในเรื่องอาคารพาณิชย์ สมมุติว่าเช่าไปกี่ปี ต่อไปอาคารพาณิชย์ก็จะตกเป็น
ของทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินซึ่งก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตรงนี้ก็คือ
แผนการพัฒนาเกี่ยวกับตลาดเทศน์วิวัฒน์เพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเรื่องของ
ทรัพย์สินที่เราไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดและน าไปสู่กระบวนการของการต้องขึ้นศาล
ปกครอง หรือข้อผิดพลาดต่างๆ ที่จะตามมา และในช่วงนี้เราก็จะต้องดูแลไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของขยะ เรื่องของน้ าเสีย สถานที่ ห้องน้ า หรือว่าห้องละหมาด ตามที่ท่าน
รามดินได้น าเสนอมา  ผมก็จะสั่งให้ทางกองช่างเข้าไปส ารวจดูว่าเราจะกันพ้ืนที่ ซึ่ง
อาจจะใช้พ้ืนที่ข้างบน กันไว้ให้พ่ีน้องมุสลิมในการละหมาด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะต้อง
ก าหนดรายละเอียดข้อตกลงในกรณีที่ทางเทศบาลนั้นยินดีที่จะเช่าพ้ืนที่ตรงนี้ไว้ เราก็
จะน าเสนออาจจะเป็นเงื่อนไขในสัญญา อาจจะมีที่ละหมาดให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็น
มุสลิมหรือแม้กระทั่งผู้ที่มาจับจ่ายซื้อข้าวของในตลาดเทศน์วิวัฒน์ซึ่งเป็นมุสลิม   
ด้วยครับ ตรงนี้ผมขอให้ท่านรามดิน ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชน
พ่อค้าแม่ค้าในละแวกนั้นได้รับทราบด้วย ขอบคุณครับ 

  
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงข้อสอบถามของท่านรามดิน 
ประธานสภา อบจ.ปน. และได้แจ้งแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตลาดเทศน์วิวัฒน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีอะไรชี้แนะหรือเพ่ิมเติมอีกไหมค่ะขอเชิญค่ะ  
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ไม่มีแล้วนะคะ  ส าหรับวันนี้   ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดปัตตานีทุกท่าน  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  ท่าน
ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเจ้าหน้าที่   
ที่เกี่ยวข้องในการประชุม  ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีในวันนี้  โดยพร้อมเพรียงกันท าให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงไปได้ดี  ดิฉันขอปิดประชุมเพียงแค่นี้  ขอขอบคุณค่ะ 

 
 
 
ปิดการประชุม   เวลา  ๑๒.0๐ น. 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม  
          ( นายสุทัศน์   สังขรัตน์  ) 
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คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
๑.นำยนิอันวำร์  นิเดร์หะ   ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยรุสด ี  สำรอเอง   กรรมกำร 
๓.นำยยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   กรรมกำร 
๔.นำยอิสกันดำ  บำกำ    กรรมกำร 
๕.นำยวันนิวัต ิ  ซูสำรอ    กรรมกำร 
๖.นำยรำมดิน  อำรีอับดุลซอมะ        เลขำนุกำร/กรรมกำร 
ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่   ๒  ครั้งที่   ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๒ 
กันยายน  ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  แล้ว      
ด้วยจ านวนเสียง  ๑๙  เสียง 

 
 
 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 


