
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

 
ผู้มาประชุม          

1. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
3. นายมหูมัดอารอฟะห ์ 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. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธิ์ 
   9. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง 
 10. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ.ยะรัง 
 11. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑2. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 
 ๑3. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ.ยะหริ่ง 
 ๑4. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ.ยะหริ่ง 
 15. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.ยะหริ่ง 
 16. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ.สายบุรี 
 17. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี 
 18. นายรุสดี    สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี 
 19. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ.หนองจิก 
 20. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 
 21. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
 22. นายวันนิวัติ ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
 23. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
 ๒4. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 
 25. นายสุทัศน์  สังขรัตน์   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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 ผู้ไม่มาประชุม        
1. นายอุดมพันธุ์  มากสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธิ์ (ลากิจ) 
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   ผู้เข้าร่วมประชุม       
   ๑. นายเศรษฐ ์ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
   2. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑) 
   3. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   4. นางสาวซัยยีดะห์บุซรอ  อัลยุฟรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   5. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   6. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
   7. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   8. นายสุทัศน ์  สังขรัตน์  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   9. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 10. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
 11. นางอุใหม  หมัดอาด้ า ผู้อ านวยการกองคลัง 
 12. นางสุดา  ทับทิมทอง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 13. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
 14. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง  รอง ผอ.สถานศึกษา รกน.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
 15. นายรอเซะ  ดาโฮะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 16. นางสาวอัยรินทร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 17. นายอนุสรณ์ พิทักษ์สันตกุล นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 18. นายมันโซะ  กาหลง  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
 ๑9. นางรัชน ี  พวงนาค  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
 20. นายอับดุลรอเซะ แซะนุง  นักสันทนาการช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 21. นางจรินทร  รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
 22. นายก าพล  จะปะกิยา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 23. ว่าที่ ร.ต.กมล เดชศิริ  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
 24. นางวีระวรรณ คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
 25. นางสาวกรกนก ยังปากน้ า หัวหน้าฝายบริหารงานบุคคล 
 26. นายนุรดิน  จีแซ  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) 
 27. นายอดุลย์  ดอเลาะ  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) 
 28. นางไล่ลา  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 29. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 30. นางสาวมาริสา แวนาฮะ  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) 
 31. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 32. นายสมมาตร ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
 33. นางวาสนา  อินทสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 34. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
 35. นางสายชล  คงสองเมือง หวัหน้าฝ่ายการประชุม 
 36. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 37. นายอิบนูฮายา แดมะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการธุรการ 
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ก่อนประชุม  ถึงก าหนดเวลาประชุมเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มา
ประชุมได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้อง
ประชุม 

 
นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมาชิกสภาองค์การ
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม 

ประชุมที่เคารพทุกท่าน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 18 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่มีอยู่  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีขึ้นท าหน้าที่ในการประชุมในวันนี้  ขอเรียนเชิญครับ   

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญนั่งค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
นายสุทัศน์   สังขรัตน์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญสมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  สภาได้ก าหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ มี
ก าหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    นางสาวรอฮานี   มาหะมะ ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

  
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  นายกฯรองนายกฯ 
ประธานสภา อบจ.ปน. เลขานุการนายกฯที่ปรึกษาฯหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาท าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง สภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ ำปี ๒๕๖๒  มีก ำหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๑๓ 
กันยำยน ๒๕๖๒  ส ำหรับกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีในครั้งนี้
เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ่๑ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ เพ่ือพิจำรณำเรื่องส ำคัญ เรื่องญัตติ ขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และญัตติอ่ืนๆ  ซึ่งได้ก ำหนด 
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ไว้ในระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว  และขอขอบคุณสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนที่ได้เข้ำ
มำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และดิฉันขอเปิดประชุมเข้ำสู่ระเบียบวำระกำร
ประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะคะ  
ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดปัตตานี 

-  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที ่1  ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 3๑  
พฤษภาคม 2562 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใดจะแก้ไขถ้อยค า     
ในรายงานการประชุมดังกล่าว  ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน      
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

-  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที ่1  ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 3๑  
พฤษภาคม 2562 ต่อไปค่ะ 

ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
     ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

เสร็จแล้ว  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ       
     ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑ ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  ขอเชิญนำยกฯ  แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  

บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอีกครั้งหนึ่ง จึงขอแถลงให้ทราบถึงสถานะการคลัง 
หลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ดังต่อไปนี้ 

     1.   สถานะการคลัง 
       ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มียอดเงินสะสมที่สามารถ
น ามาใช้ได้  จ านวน  19 ,523,153.07 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) อีกจ านวน 43,328,631.45 บาท  มีเงินกู้   
ก.ส.อ. คงค้าง 77 ,211,900.00 บาท  ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการคลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
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ในปีนี้  องค์การบริหารส่ วนจังหวัดปัตตานี  ได้ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 450,000,000.00 บาท ประมาณการรายรับ
งบเฉพาะการสถานีขนส่ง จ านวน  1,685,200.00 บาท รวมประมาณการรายรับ
ทั้งสิ้น  451,685,200.00  บาท 

2.   หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม 451,660,300.00 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้    
ด้านบริหารงานทั่วไป    
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 182,387,800.00 บาท 
-  แผนการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 50,000.00 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
-  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 57,961,700.00 บาท 
-  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 450,000.00 บาท 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,734,000.00 บาท 
-  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 14,888,000.00 บาท 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 13,633,100.00 บาท 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ 

ยอดรวม 38,060,000.00 บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ    
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 112,647,000.00 บาท 
-  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 10,771,000.00 บาท 
-  แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 1,660,900.00 บาท 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน    
-  งบกลาง ยอดรวม 17,416,800.00 บาท 

      
3.   เหตุผล 

       เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไปครับ 

ผมขออนุญาตที่ประชุม แก้ไขข้อผิดพลาดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
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งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

หน้า รายการ ต้ังไว้ จากเดิม แก้ไขเป็น 

1 72 5) ค่าป่วยการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

79,152,000 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2 74 ค่าเช่าครุภณัฑเ์ครื่องถ่าย
เอกสาร 

154,800 ค่าเช่าครุภณัฑเ์ครื่อง
ถ่ายเอกสาร จ านวน 5 
เครื่อง 

ค่าเช่าครุภณัฑเ์ครื่องถ่าย
เอกสาร จ านวน 4 เครื่อง 

3 74 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ค่าฤชา ค่าธรรมเนยีม
ความ และคา่ใช้จ่ายใน
การด าเนินคด ี

10,000 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และค่าฤชา 
ค่าธรรมเนียมความ 
และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคด ี

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่า
ฤชาธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี

4 76 5) โครงการรับเสด็จฯ 550,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 110 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 111 

5 95 ค่าสนับสนุนการฝึกอบรม
หรือทบทวนให้แก่สมาชิก 
อปพร. 

50,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 375 ล าดับที่ 10 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 
376 ล าดับที่ 13 

6 103 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา 

400,000 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา 

7 112 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินให้แก่
นักเรียนส าหรับเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

146,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 141 ล าดับที่ 55 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 
141 ล าดับที่ 54 

8 127 ค่าปรับปรุงห้องน้ า-ห้อง
ส้วมภายในอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

1,500,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 207 ล าดับที่ 20 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 
167 ล าดับที่ 14 

9 128 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

4,340,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสง
สว่าง LED 100W
ทดแทนหลอดเมทัล
ภายในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตาน ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 
LED 150Wทดแทนหลอด
เมทัลไฮไลท์ 400Wภายใน
เขตอุตสาหกรรม และ
ภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  

10 128 ค่าปรับปรุงภมูิทัศน์สวน
เฉลิมพระเกียรตสินาม
กีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตาน ี

2,037,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 360 ล าดับที่ 1 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 
371 ล าดับที่ 41 
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11 140 โครงการส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 

50,000 โครงการส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 

โครงการส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือ
แก้ไขปัญหาชายแดนใต้ 

12 141 ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (น้ าคือชีวิต)  

1,180,000 ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (น้ าคือชีวิต) 
หมู่ที่ 3 ต าบลละโพ๊ะ 
ต าบลป่าไร่ อ าเภอแมล่าน 
จังหวัดปัตตาน ี

ค่าก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ (น้ าคือชีวิต) 
หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ ต าบล
ป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตาน ี

13 149 ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 5 ต าบลป่าไร่ 
อ าเภอแม่ลาน – หมู่ที่ 6 
ต าบลคอลอตันหยง 
อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตาน ี

2,088,000 พิกัดโครงการ จดุเริม่ต้น
โครงการ N 06 41 41 
E 101 12 22 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 
43 32 E 101 12 23 

พิกัดโครงการ จดุเริม่ต้น
โครงการ N 06 42 13 E 
101 12 21  
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 
43 38 E 101 12 27 

14 149 ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 7 ต าบลป่าไร่ 
อ าเภอแม่ลาน – ต าบล
คอลอตันหยง อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตาน ี

4,688,000 พิกัดโครงการ จดุเริม่ต้น
โครงการ N 06 39 31 
E 101 11 17  
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 
39 25 E 101 11 12  

แก้ไขเป็น พิกัดโครงการ 
จุดเริม่ต้นโครงการ N 06 
41 53 E 101 11 16 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 
43 13 E 101 13 10 

15 151 ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ
1-0024 บ้านตะโละ๊-
บ้านปุลากง อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี (ตอนที่ 2) 

3,300,000 ผิวจราจรกว้าง 5.50 
เมตร ยาว 1,730.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,515.00 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 1,730.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 9,515.00 
ตารางเมตร 

16 153 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก
สายหมู่ที่ 3 บ้านชะมา 
ต าบลน้ าด า อ าเภอทุ่งยาง
แดง-หมู่ที่ 1 บ้านท่าธง 
ต าบลท่าธง อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

2,781,000 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก
สายหมู่ที่ 3 บ้านชะมา 
ต าบลน้ าด า อ าเภอทุ่งยาง
แดง-หมู่ที่ 1 บ้านท่าธง 
ต าบลท่าธง อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
หมู่ที่ 3 บ้านชะมา ต าบลน้ า
ด า อ าเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี - หมู่ที่ 1 
บ้านท่าธง ต าบลท่าธง 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

17 95,96,97, 
100,105, 
106,107, 
108,109, 
110,111, 
112,114, 

115 

เงินอุดหนุนด้านการจัด
การศึกษา  

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

18 97,98,113,
118,122, 

135 

เงินอุดหนุนด้านการจัด
การศึกษา 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ
เงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานีขนส่ง) 
ล าดับที ่ หน้า รายการ ต้ังไว้ จากเดิม แก้ไขเป็น 

1 161 1) ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย 

332,400 ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ
สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
จังหวัดปัตตานี จ านวน 2 
คน 

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี  

2 161 2) ค่าจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานประจ า
สถานีขนส่ง  

108,000 ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบตัิงาน
ประจ าสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 1 คน 

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบตัิงาน
ประจ าสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
จังหวัดปัตตานี  

3 161 3) ค่าจ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด 

216,000 ค่าจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดภายนอกและ
ภายในและดูแลต้นไม้
บริเวณสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 2 คน 

ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายนอกและภายใน
และดูแลต้นไม้บริเวณสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี  

 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ข้อบัญญัติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น     
ประธานสภา อบจ.ปน. การพิจารณาญัตตินี้ เป็นเรื่องที่ส าคัญ  สมาชิกต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ  

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  ต้องพิจารณา     
เป็น ๓ วาระ วาระที่ ๑ รับหลักการ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ วาระที่ ๓ ให้ความ
เห็นชอบ ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ ๑ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระ     
ที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายญัตติที่นายกได้เสนอ ขอเรียนเชิญค่ะ เชิญ
ท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ 

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

ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม      
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1    
อ.ยะหริ่ง จากแถลงการณ์ของท่านนายกฯ  ส าหรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระผมขออภิปรายโดยสังเขปนะครับ ข้อบัญญัติ 
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เป็นการจัดท างบประมาณ 
แบบเกินดลุนะครับ  คือมีประมาณการรายรับท่ีสงูกว่าประมาณการรายจา่ย โดยม ี
งบเกินดุลอยู่ที่ สองหมื่นสี่พันกว่าบาท ต่อไปมาดูรายละเอียดสักนิดครับ หน้า 1 ครับ
ท่านประธานสภาฯ สถานะการคลัง มาดูสถานะการคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก เงินสะสม เงินทุนส ารองที่สะสมที่ ก.ส.อ. หรือจะเป็น
เงินกู้คงค้าง ดูๆ แล้วบ่งบอกว่าสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ของเรา มีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง ทีนี้มาดูต่อ รายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยังอยู่ที่หน้า 1 ครับท่านประธานสภาฯ มาดูท้ายสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
แจ้งตัวเลขรายรับจริงไว้ที่ 338,858,130.13 บาท ถือว่ายังไม่เข้าเป้าครับท่าน
ประธานสภาฯ เพราะปี 2562 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ประมาณ
การรายรับอยู่ที่ 425,000,000.00 บาท ก็ต้องถือว่าตกเป้าอยู่เยอะนะครับ ตก
เป้าอยู่ที่ประมาณแปดสิบล้านกว่าบาท เหลือเวลาอีกไม่ถึงสองเดือนนะครับ นี่คือไตร
มาสสุดท้ายแล้ว ไตรมาสที่ 4 ประมาณสิงหาคม กันยายนก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 
ยังไม่รู้ว่าตัวเลขจะเป็นยังไงครับ ต่อไปครับมาดูตัวเลขประมาณการปี 2563 กัน 
ยอดรวมประมาณการรายรับอยู่ที่ 450,000,000 บาท มีรายได้หลากหลายครับ 
เช่น จากการที่เราจัดเก็บเองก็มีรายได้หมวดภาษี อาจจะประกอบไปด้วยภาษีน้ ามัน 
ภาษียาสูบ ซึ่งตรงนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเราจัดเก็บเอง เป็นรายได้ที่เรา
จัดเก็บเองแต่จัดเก็บได้น้อย รายได้ส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนครับ รายได้นี้อยูในหมวดภาษี
จัดสรรคือรัฐบาลจัดสรรให้ จะมีสองตัวใหญ่ๆ ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพ่ิมกับภาษี
ล้อเลื่อน เรียกได้ว่าภาษีสองตัวนี้เป็นพระเอกและพระรองขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเรานะครับ ด้วยความเคารพครับท่านประธานสภาฯ มีคนบางคนพูดว่า 
คนจนไม่เสียภาษี ถ้าใครอยู่กับโลกโซเซียลจะรู้ครับ ไม่ใช่คนแถวนี้ครับที่พูด ใช่ครับ
คนจนอาจไม่เสียภาษี อาจจะไม่เสียภาษีเงินได้ อาจจะไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือ
ภาษีอ่ืนๆ แต่คนจนทุกคนและคนไม่จนทุกคนมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม
เพราะการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของทุกคน ไม่ว่าจนหรือรวยล้วนมีภาษีมูลค่าเพ่ิม
แฝงอยู่ทั้งนั้นไม่ว่า จะเป็นการซื้อข้าวซื้อน้ า เติมน้ ามัน  ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ 
ส่วนใหญ่จะมีภาษีมูลค่าเพ่ิมแฝงอยู่ในนั้น ซึ่งจากตัวเลขประมาณการในหมวดภาษี
จัดสรร 2 ตัว เป็นภาษีล้อเลื่อนกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ทางฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ ได้
ประมาณการไว้ที่ 248,000,000.00 บาทโดยลดลงจากปีที่แล้วด้วยซ้ าไปครับ ปีที่
แล้วประมาณการไว้ที่ 249,000,000.00 บาท ก็เป็นการถูกต้องครับ ที่ประมาณ
การแบบนี้แบบทรงตัว เพราะการประมาณการต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 
ความจริงคือเศรษฐกิจตอนนี้แย่มาก เพราะฉะนั้น การประมาณการที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นจริงจะท าให้รายรับที่เข้ามาอยู่ในระดับที่เป็นจริง อย่างที่กระผมได้
กล่าวครับเศรษฐกิจช่วงนี้แย่มาก หลายคนอาจจะสัมผัสได้เองไม่ต้องดู อ่ืนไกลครับ 
เขตอุตสาหกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเรา หลายๆ บริษัท  
หลายๆ โรงงานได้ปิดกิจการ เรียกสั้นๆครับท่านประธานสภาฯ เจ๊งครับ เป็นอันเข้าใจ 
เจ๊งเพราะอะไรครับ ยกตัวอย่าง บริษัทเทพพิทักษ์ ต้องขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม ระดับ
บริษัทเทพพิทักษ์จะล้ม  อย่าลืมว่า   เฉพาะที่บริษัทเทพพิทักษ์ที่เดียวต้องว่างงานไป 
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หลายร้อยหลายพันคน นี่คือที่มาของสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ ก็เลยท าให้การจัดเก็บ
ภาษีลดลง มันกระทบเป็นลูกโซ่ ไม่ว่าจะเป็นภาษีล้อเลื่อน ภาษีอะไรต่างๆ โดยเฉพาะ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมมันไม่เข้าเป้า จึงเป็นที่มาของงบประมาณท่ีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ที่นี้
มาดูรายละเอียดโครงการครับ ดูจากแผนงานครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรามี 10-11 แผนงานโดยประมาณนะครับ แต่ละแผนงานจะประกอบด้วย งบ
บุคลากร งบด าเนินงานและงบลงทุน ที่นี้ไฮไลท์อยู่ที่งบลงทุนครับ หน้า 5 ครับท่าน
ประธานสภาฯ มี 10- 11 แผนงานโดยประมาณครับ เช่น แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานต่างๆ  จะมีส่วน
ประเภทของงบอยู่ที่สองสามประเภทใหญ่ๆ คืองบบุคลากร งบด าเนินงานและงบ
ลงทุน ไฮไลท์จะอยู่ที่งบลงทุนขออภัยที่ต้องทับศัพท์ครับ โดยเฉพาะงบลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานจะบรรจุอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธาและแผนงานการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ในจ านวนโครงการทั้ง 2 แผนงานนี้มี
โครงการกระจายทั่วทุกอ าเภอครับท่านประธานสภาฯ กระจายทั้ง 12 อ าเภอ ผมจะ
กล่าวโดยสังเขปดังนี้ครับ 

1. อ าเภอเมือง    3 โครงการ 
2. อ าเภอยะรัง    4 โครงการ 
3. อ าเภอยะหริ่ง   2 โครงการ 
4. อ าเภอโคกโพธิ์        10 โครงการ 
5. อ าเภอสายบุรี  5 โครงการ 
6. อ าเภอหนองจิก   7 โครงการ 
7. อ าเภอมายอ    4 โครงการ 
8. อ าเภอปะนาเระ  2 โครงการ 
9. อ าเภอทุ่งยางแดง  2 โครงการ 

         10.  อ าเภอไม้แก่น   1 โครงการ 
         11.  อ าเภอแม่ลาน          5 โครงการ 
         12.  อ าเภอกะพ้อ           1 โครงการ 
เมื่อดูจากตัวโครงการแล้ว หลายโครงการเป็นโครงการที่เป็นถนนหรือคลองที่อยู่ใน
พิกัดรอยต่อระหว่างอ าเภอ มันก็เลยมีตัวเลขที่สูงกว่าจ านวนโครงการ ผมขอตั้ง
ข้อสังเกตนิดหนึ่งครับ แม้ว่าโครงการจะกระจายไปทั้ง 12 อ าเภอ แต่ยังคงมีการ
กระจุกตัวของโครงการในบางอ าเภออยู่ ซึ่งอาจจะมาจากเหตุผลหรือปัจจัยที่จ าเป็น
หลายๆอย่างนะครับ จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการหรือแผนงานอย่างนี้ แต่สุดท้ายก็
เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี อย่างน้อยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะได้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ อีกนิดเดียวครับท่านประธานสภาฯ เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระผมขอตั้งข้อสังเกต จาก
หน้า 5 จนถึงหน้า 9 ได้มีการแก้ไขแล้วนะครับ กระผมก็จะขอผ่านไป ตอนแรกมีผิด 
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เยอะครับ แต่ได้แก้ไขแล้วก็ผ่านครับ ทีนี้มาดูหน้า 10 ครับสาระส าคัญครับ เพ่ือ
ความสมบูรณ์ หน้า 10 ตั้งแต่หัวเลยครับ เพราะหน้า 11 จะมีลายเซ็นของนายกฯ 
และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หน้า 10 จึงเป็นสาระส าคัญมาก กระผมจะเริ่มตั้งแต่
บรรทัดที่ 1 เลยนะครับ 

     ข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 5 )พ.ศ. 2562 มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ 

  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานีครับ ดูตรงท่ีจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ในอดีตที่ผ่านมาตรงนี้ใช้
ค าว่า จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ กระผมไม่ได้จบกฎหมายนะครับ  
กระผมกลัวว่าจะขาดตกบกพร่อง ในบรรทัดที่สองที่กล่าวถึง เมื่อสักครู่จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้ ไม่ทราบท่านประธานสภาฯ ตามทันไหมครับ หน้า 10 บรรทัดที่ 2 
ข้อความเดิมคือ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี แต่ที่ผ่านๆ มา ไม่ว่าจะเป็นปี 2560,2561 และ 2562 จะใช้
ค าว่าจึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และบรรทัดที่ 3 ครับท่านประธานสภาฯ ดูตรงค า
ต่อไปนี้และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ข้อความเดิมคือ โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานีตรงนี้ข้อความจะผิดแผกไปจากเดิมครับ กระผมเอ่ยไว้ ณ ที่นี้และฝาก
เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องจะได้ไปปรึกษาหารือกันนะครับ ถัดไปในรายละเอียดคง
ถูกต้องแล้วครับ ข้อ 1-6 มาดูข้อ 7 หน้า 11 ข้อ 7 ครับท่านประธานสภาฯ ตรงค า
ว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี้ ตรงนี้ควรจะแก้ไขนะครับ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมี
หน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  เพ่ือความสมบูรณ์ครับ ขออภิปรายแค่นี้  
ขอบคุณครับ 

      
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ ท่านนิอันวาร์  ได้ให้ข้อสังเกตหลายข้อ
ประธานสภา อบจ.ปน.  ด้วยกันค่ะ ดิฉันจะให้นายกฯ ชี้แจงในคราวเดียวกันเลยนะคะ มีสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะอภิปรายอีกไหมค่ะ  เชิญท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ 
 
นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา            
ส.อบจ.ปน เขต 2 อ.เมือง  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ รองนายกฯฝ่ายบริหาร 

  ที่ปรึกษานายกฯ  เลขานุการนายกฯ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
  นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
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  เขต 2 อ าเภอเมือง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ได้แถลงการณ์ไว้ 450,000,000.00 บาท  โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษี
ล้อเลื่อน ได้ 109,000,000.00 บาท  หน้า 15 ครับท่านประธานสภาฯ ที่ผ่านมา
ภาษีล้อเลื่อนจะมีการลดบ้างเป็นระยะเวลาพอสมควร สาเหตุหนึ่งก็มาจากเหตุการณ์
ใน 3 จังหวัดภาคใต้ท าให้พ่ีน้องใน 3 จังหวัดภาคใต้ ท าให้ประชาชนไม่กล้าติดป้าย
ทะเบียนรถ 3 จังหวัดภาคใต้ ส่วนใหญ่จะไปใช้ป้ายสงขลาหรือกรุงเทพมากกว่าด้วย 

  เพราะห่วงใยด้านความปลอดภัย เนื่องจากคนแถวบ้านเรานี่ พอไปต่างจังหวัดถ้าเป็น
รถทะเบียน ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ก็จะมีการตรวจค้นบ่อยและเข้มงวดมาก ซึ่งผิด
กับทะเบียนรถที่มาจากที่อ่ืน จะถูกตรวจค้นน้อยมาก จึงท าให้ชาวปัตตานีหันไปติด
ทะเบียนต่างจังหวัดมากขึ้น ท าให้การจัดเก็บภาษีล้อเลื่อนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเราได้น้อยลง  ต่อไปดูหน้า 81 ครับท่านประธานสภาฯ กระผมขอตั้ง
ข้อสังเกตในเรื่องของการโฆษณาและการเผยแพร่หรือการจัดกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และมีการเผยแพร่ในด้านข้อมูลข่าวสาร มีเว็บไซด์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีการอัปเดฟข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็หันมาสนใจโลกโซเซียลกันมาก ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกร็มไลน์
เฟสปุ๊ค กระผมอยากจะเสนอท่านนายกฯ อีกวิธีหนึ่งก็คือติดตั้งจอ LED ซึ่งที่อ่ืนนี่เขา
ได้ติดตั้งกันเยอะแล้ว เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของเราให้เป็นที่รู้จักของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีเราได้ดียิ่งขึ้น และ
เพ่ือเป็นผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เราได้เผยแพร่ลงเว็บไซท์ของ
เรา หรือทางโบรว์ชัวร์หรือทางวารสาร ถ้าเราติดตั้งจอ LED บนพ้ืนที่ที่เหมาะสม จะ
ท าให้พ่ีน้องประชาชนได้ดูได้รับรู้ข่าวสาร ได้รับรู้สถานการณ์ที่ใหม่และทันสมัยอยู่
เสมอ อย่างจอ LED ที่ติดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนเบญจราชูทิศปัตตานี นี่มันเป็นศูนย์
ข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่นอะไรใหม่ๆ พ่ีน้องประชาชนก็ได้รับรู้ได้เร็ว ผมว่าเป็น
การดีถ้าพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ได้รู้และทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆ อยู่
เสมอขอบคุณครับ 

   
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ ค่ะ ท่านได้ให้ข้อสังเกตและก็
ประธานสภา อบจ.ปน.  มีข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณ    เกี่ยวกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยการติดตั้งจอ LED เพ่ือให้พ่ีน้องในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ในยุคโลก
โซเซียล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะอภิปรายอีกไหมค่ะ เชิญ
ค่ะถ้าไม่มี ดิฉันจะให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่านสมาชิก
สภาฯ ทั้ง 2 ท่าน เมื่อสักครู่นี้ค่ะ  เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   ท่านสมาชิก  
นายก อบจ.ปน.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันส าคัญ 

ที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือที่จะขอความเห็นชอบจากสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ซึ่งสภานั้นสามารถที่จะ
สอบถามและตั้งข้อสังเกตหรือว่าอภิปรายหรือเสนอแนะในข้อสงสัยต่างๆ เพราะว่าใน 
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การจัดท าข้อบัญญัตินั้น เราได้ยึดเอาปัญหาพ่ีน้องประชาชนของเราเป็นที่ตั้ง และเรา
ก็ได้ท าตามภารกิจหน้าที่ ที่กฎหมายได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นั้นมีหน้าที่ในการดูแลพ่ีน้องประชาชน เพราะฉะนั้น โครงการต่างๆ ที่ออกมาเป็น
แผนงานต่างๆ และน าโครงการต่างๆ บรรจุเข้าไปในข้อบัญญัตินั้น กระบวนการต่างๆ 
เรายืนยันครับ ว่าเราได้ท าตามระเบียบทุกขั้นตอน จากการที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้มี
การอภิปรายและตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ห่วงใยในเรื่องรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ลดลง และวิธีการในการท าข้อบัญญัติที่ท่านสมาชิกสภาฯ  
ได้ตั้งข้อสงเกตและมีข้อสงสัยในค าพูดหรือในประโยคต่างๆ นั้น ว่าถูกต้องหรือไม่ผม
อยากจะให้ข้อบัญญัตินี้ เป็นข้อบัญญัติที่อยากจะรับฟังข้อเสนอแนะและการตั้ง
ข้อสังเกตของสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เพราะว่าการที่ฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการ
ทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา เราต้องยอมรับว่า ความสมบูรณ์นั้น อาจจะ
ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ความผิดพลาดอาจจะมีบ้าง ปัญหาต่างๆ ข้อมูลต่างๆ หรือว่าความ
ต้องการของประชาชนนั้น สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่ เป็นตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของท่าน ท่านคงจะทราบดีมากกว่าผม กระบวนการที่จะ
แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนเราได้รับเสียงสะท้อนจากพ่ีน้องประชาชนจากการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเราได้ท าประชาคม เราได้รับหนังสือร้องเรียนจาก
ตัวแทนพ่ีน้องประชาชน เราได้รับแผนงาน/โครงการที่เสนอโดยตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชนทางชุมชนทางอ าเภอต่างๆ และเราก็มาวิเคราะห์ว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเราหรือไม่ และเป็นภารกิจที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีเราสามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนได้หรือไม่ ตรงนี้เราได้ผ่าน
กระบวนการมาและรวบรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ค านวณจุดแข็ง
จุดอ่อนและผ่านคณะกรรมการทุกข้ันตอน จนสรุปออกมาเป็นข้อบัญญัติ เพ่ือที่จะให้
สภาพิจารณาอนุมัติ บางประเด็นนั้นในเรื่องของค าพูดและรายละเอียดที่จะอธิบาย 
อาจจะมีผิดพลาดบ้าง ซึ่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ได้แจกจ่ายในส่วนที่ถูกต้อง
และให้ทางสภาทราบ ผมต้องขอขอบคุณท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ และท่านรามดิน  
อารีอับดุลซอมะ ที่ได้อภิปรายในเชิงที่สนับสนุน แต่ผมก็อยากฟังจากท่านสมาชิก
หลายๆ ท่านและอยากให้ท่านตั้งข้อสังเกต ผมต้องการให้ข้อบัญญัตินี้มีความสมบูรณ์
และตอบสนองให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างถูกต้องครับ เพราะฉะนั้น ผมก็อยากจะ
ตอบในเรื่องที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายทั้ง 2 ท่าน โดยเฉพาะท่านแรก ท่านนิอันวาร์   
นิเดร์หะ  ซึ่งท่านก็ได้อภิปรายในภาพกว้างและสนับสนุนในเรื่องของข้อบัญญัติ ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของแผนงานต่างๆ ทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารและการกระจาย
งบประมาณทุกพ้ืนที่  แต่อาจจะมีบ้างบางพ้ืนที่    ที่อาจจะดูแล้วโครงการอาจจะมาก 
หน่อย  ก็อยากจะน าเรียนอย่างนี้ครับว่า ปัญหาทั้งหมดมันก็มีน้ าหนักที่มันแตกต่าง
กันไป ปัญหาบางปัญหาก็ไม่เหมือนกัน ในส่วนที่มันมีความแตกต่าง บริบทมันก็จะไม่
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ปัญหาทุกปัญหามันมีความแตกต่างกัน บางพ้ืนที่ก็อาจจะมี
มิติของประชากร  บางพื้นที่ก็มีมิติในเรื่องของภูมิศาสตร์ บางพ้ืนที่ก็มีมิติทาง 
ประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้น งบประมาณต่างๆ ที่ลงไป มันก็มีความหลากหลายทาง
มิติต่างๆ แต่มันก็ยังอยู่ในภารกิจหน้าที่ท่ีก าหนดโดยกฎหมายที่เราสามารถที่จะเข้าไป
สนับสนุนช่วยเหลือได้ ไม่แปลกนะครับ  เพราะเรายึดเอาปัญหาของพ่ีน้องประชาชน 
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เป็นหลัก ในพ้ืนที่ไหนที่มีปัญหามาก มีปัญหาหลายด้าน มันก็เป็นเรื่องธรรมดาพ้ืนที่
นั้นก็น่าจะมีงบประมาณลงไปมากหน่อย อาจจะมีโครงการลงไปมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ 
นะครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ สบายใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเรายึด
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้งและก็เอาความส าคัญเร่งด่วนใน
การพิจารณาตลอดจนถึงความคุ้มค่าในเรื่องของการท างบประมาณ เรื่องของการตั้ง
งบประมาณก็เช่นเดียวกัน ที่ท่านนิ อันวาร์   นิ เดร์หะ  ได้ตั้ งข้อสั งเกตว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จริงอยู่ครับ ณ ปัจจุบันในขณะนี้ งบประมาณท่ีเราได้ 
รายงานให้สภาได้รับทราบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ก็คืองบประมาณยังขาด
อยู่แปดสิบกว่าล้าน ถูกต้องครับ คือมีหลายมิติที่มันสัมพันธ์กันและมีผลกระทบกัน 
รายได้ที่เราจัดเก็บเอง รายได้ที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลาง สองส่วนนี้รวมกันก็
คือแปดสิบกว่าล้าน ตามที่ท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ  ได้อภิปราย ก็ยังกังวลอยู่กับการที่
เราได้ตั้งประมาณการรายรับไว้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว แต่งบประมาณไม่เข้า ก็จะท า
ให้แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ต้องพักไป แต่
เราก็พยายามดูย้อนหลังและวิเคราะห์ เราใช้การวิเคราะห์ในการที่จะก าหนดเป็น
ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เราต้องเข้าใจนะครับว่า
ประมาณการรายรับกับประมาณการรายจ่าย ถ้าเราดูแล้วก็คือว่าปัญหาของพ่ีน้อง
ประชาชนมีเยอะมากถ้าเทียบกับงบประมาณที่มันจ ากัด แต่เราก็พยายามที่จะท าให้
เกิดความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย จากการที่เราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายปีนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เราได้ตั้งไว้ 451,660,300.00 บาทเราได้วิเคราะห์
ตัวเลขย้อนหลังไปและความน่าจะเพ่ิมขึ้นของประมาณการ โดยเฉพาะประมาณการ
ของรายรับที่รัฐบาลจัดสรรมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเราในรูปแบบ
ของภาษีต่างๆ ถ้าเราดูสถิติโดยภาพรวมที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรให้กับท้องถิ่นมันมี
จ านวนที่ขยับขึ้นทุกปี แต่ขยับขึ้นด้วยอัตราที่น้อยมาก เพราะฉะนั้น ประมาณการใน
ส่วนนี้ก็คือว่าเราก็ต้องตั้งงบประมาณที่มันก้าวหน้า เพราะว่ามันเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ส่วน
ที่เราจะลดในส่วนที่ว่าภาษีที่เราจัดเก็บเองในส่วนของภาษีล้อเลื่อนที่หายไปประมาณ
ยี่สิบกว่าล้าน ตามที่ท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ ได้ตั้งข้อสังเกตได้อภิปรายในเรื่อง
ของภาษีล้อเลื่อนในพ้ืนที่ของ 3 จังหวัดภาคใต้ ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดปัตตานีจังหวัด
เดียวด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องสถานการณ์เรื่องสถานการณ์ที่พวกเราเห็นว่ามัน
อาจจะมีผลกระทบ อาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในกรณีของการขีดข่วน
รถ หรือรถยนต์ส่วนตัวและเกิดกระแสขึ้นมา ท าให้หลายคนไม่อยากท่ีจะจดทะเบียน 
ในพ้ืนที่  ก็เลยไปจดทะเบียนที่ต่างจังหวัดบ้าง ก็เหมือนกับว่าเราได้ให้ภาษีกับ
ต่างจังหวัดไป เราก็จะขาดภาษีตัวนั้น เมื่อก่อนถ้าเราดูสถิติตรงนี้ขึ้นมามันเริ่มจะ
ลดลงในส่วนของความรู้สึกของการที่อยากจะไปจดทะเบียนต่างจังหวัดกับกระแส
ความรู้สึกที่ว่าจดทะเบียนใน 3 จังหวัดภาคใต้ไม่ปลอดภัยเวลาเดินทางไปต่างจังหวัด 
แต่อาจจะมีบ้างในเรื่องของการตรวจค้นรถแค่นั้นเอง แต่การขูดขีด ข่วน ตอนนี้มันไม่
มีแล้ว เราก็พยายามที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้จดทะเบียนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ภาษีตัว
นั้นเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเรา และจะท าให้งบที่เราจะลงทุนเพ่ิมขึ้นและน าไปสู่การ
แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนที่เขาต้องการแต่งบไม่มี งบไม่เพียงพอ ในส่วนของ
ท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ   ได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการท างบประมาณ  โดยเฉพาะ 
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ในเรื่องของตัวหนังสือ ผมอยากจะน าเรียนว่า มันเป็นระเบียบการท าข้อบัญญัติ
งบประมาณมันจะต้องใช้ Elaas ก็คือระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ป้อนข้อมูลเข้ามาและ
เป็นแบบฟอร์มที่ชัดเจน ที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตการตราข้อบัญญัติ หน้า 10 บรรทัด  
ที่ 2 มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้น  และท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันขาดค าว่า
งบประมาณรายจ่ายตรงนี้ขึ้นมา โดยข้อเท็จจริงมีไหมหรือว่าตก อันนี้ก็คือยืนยันว่า 
ไม่มีครับ ตรงนี้เป็นแบบฟอร์มที่เขาก าหนดเป็นระเบียบขึ้นมา หน้า 11 ครับ ตรงค า
ว่าตามบัญญัตินี้ ตรงนี้ตกแน่นอน เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ใช่เป็นบัญญัตินี้ ครับ  
ส่วนนี้ เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายงบประมาณก็จะได้แก้ไขต่อไปครับ ในส่วนของการตั้ง
ข้อเสนอแนะของท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ซึ่ง
การประชาสัมพันธ์เราได้พัฒนาไปมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเราได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องและมีมากด้วย แต่เรา
ขาดการประชาสัมพันธ์ เราได้ตั้งงบประมาณมากพอสมควรที่จะประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเรา ในรูปแบบของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ซึ่ง
เราก็พยายามที่ให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเราคิดในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของเราให้
มากที่สุด เพราะฉะนั้น การที่ท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ได้มีเสนอแนะในเรื่อง
ของการติดตั้งจอ LED ตรงนี้ขึ้นมาผมก็รับไปพิจารณาดูว่าพ้ืนที่ตรงไหนที่เหมาะสม
ต่อการติดตั้ งเพราะจอ  LED ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร ตรงนี้ผมต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ และผมรับข้อเสนอท่านครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ที่ได้ตอบข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน     
ประธานสภา อบจ.ปน.  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะอีกไหมค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ เชิญ 

ท่านยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ ค่ะ 
 
นายยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน เขต 1 อ.สายบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่านท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ  ฝ่ายบริหาร 

 ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายยู
นัยดล   ต่วนปูเต๊ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.สายบุรี 
จากการที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่านเมื่อสักครู่ และจากที่
กระผมได้ดูจากข้อบัญญัติค่อนข้างจะครอบคลุมเกือบทั้งหมด แต่ผมมีข้อสังเกตอยู่  
นิดครับ  หน้าที่ 154 ครับท่านประธานสภาฯ   แผนการเกษตรเรามีงบประมาณอยู่  
10,771,000.00 บาท  จากการที่ผมได้ดูตามข้อบัญญัติ  มีโครงการฝึกอบรม   
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 50,000 บาท 
นอกนั้นที่เหลือจะเป็นงานขุดลอกเกือบทั้งหมด  ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งครับเพราะว่า 
งบประมาณ 10,771,000.00 บาท ผมอยากจะให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพ
เกี่ยวกับการเกษตร เพราะว่าช่วงนี้ พ่ีน้องประชาชนของเราท ามาหากินฝืนเคือง 
ประกอบกับพ้ืนฐานของพ่ีน้องประชาชนยึดอาชีพหลักเกษตรเป็นทุนอยู่แล้ว ถ้าเราได้
ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งผมก็มองว่าด้วยระยะสั้นที่สามารถส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่แต่ละอ าเภอเรามีพ้ืนที่ที่ว่างเยอะ ถ้ามีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนของเรา
สักอ าเภอละ 2 กลุ่ม  ซึ่งเราจะแยกแต่ละชนิดพืช  ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้งบการเกษตร 
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ของเรามันจะได้ผลขึ้นอีกนิดหนึ่ง เพราะว่าดูจากแผนงานการเกษตรแล้ว จะมีการขุด
ลอกเยอะกว่า แต่ในการส่งเสริมการปลูกพืช ปลูกพืชระยะสั้นนี้ผมว่าถ้าเราส่งเสริม
ดีๆ ผมว่าพ่ีน้องประชาชนเราสามารถมีรายได้เพ่ิมขึ้นตรงจุดนี้ได้เยอะ ซึ่งจังหวัด
ปัตตานีเป็นพ้ืนที่ที่สามารถปลูกพืชหลายชนิดได้ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ 
ผมอยากฝากตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับ เพ่ือที่เราจะได้สร้างอาชีพให้ประชาชนในปัตตานี 
เพราะว่าพชืผักสวนครัว  ส่วนใหญ่เราจะสั่งซื้อมาจากต่างจังหวัด ทั้งๆ ที่ในจังหวัด 
ปัตตานีมีพ้ืนที่ที่ว่างเยอะและเน้นพืชระยะสั้น เพ่ือจะได้ส่งเสริมอาชีพและรายได้
ให้กับพ่ีน้องชาวปัตตานีของเรา ขอเสริมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ  ค่ะ  ที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
ประธานสภา อบจ.ปน.  ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับพ่ีน้องชาวจังหวัดปัตตานี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะอีกไหมค่ะ  ดิฉันจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายหรือ 
เสนอแนะในคราวเดียวกันและจะให้นายกฯ ชี้แจงทีเดียวเลยนะคะ เชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ค่ะ ไม่มีนะคะ เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   ท่านสมาชิก  
นายก อบจ.ปน.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ไม่เป็นไรครับท่าน 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อภิปรายท่านหนึ่ง  ผมก็ชี้แจงไปเป็นรายบุคคลก็ได้ครับ 
ไม่จ าเป็นว่าท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายพร้อมกันทีเดียวกันก็ได้ครับ ท่านนึกได้ว่า
อยากจะอภิปรายหรือเสนอแนะเรื่องใดท่านก็ค่อยอภิปรายหรือข้อเสนอแนะ  ถ้ารวม
ทีเดียวอาจจะตอบล าบากเพราะต้องหาค าตอบในการที่จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ 
ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ท่านยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ  ที่ได้ตั้ง 
ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณ โดยเฉพาะแผนงานการเกษตรและท่านก็ได้เสนอว่า
น่าจะให้มีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพให้มาก โดยที่ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีเรามีผู้ที่
ยากจนรายได้น้อยเป็นจ านวนมาก น่าที่จะให้มีการส่งเสริมอาชีพ ผมอยากจะน าเรียน
อย่างนี้ครับว่า การส่งเสริมอาชีพอันที่จริงแล้วก็ถือว่าบรรจุในแผนงานต่างๆ อยู่แล้ว  
ที่จะไปสนับสนุนในเรื่องของอาชีพ ที่นี้ถ้าเราดูในเรื่องแผนงานการเกษตร ในเรื่องของ
การขุดลอกคลองมันจะลดลงกว่าปีที่แล้วมาก เยอะมากครับ ปีที่แล้วยี่สิบกว่าล้าน 
แต่ปีนี้ก็คือเหลืออยู่ที่ 10,771,000.00 บาท แค่นั้นเอง ด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือว่า 
มันจะมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปท าเยอะแยะไปหมดเลย โครงการที่เราได้บรรจุไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการที่จะต่อยอดในเรื่องของอาชีพของพ่ีน้อง
ประชาชนที่พ่ีน้องประชาชนได้สะท้อนออกมาว่า คลองแห่งนี้เราสามารถท่ีจะท า เช่น 
ถ้าเราบูรณะ ซ่อมแซมหรือว่าขุดลอกคลอง ก็คือว่าพ่ีน้องเกษตรกรที่อยู่ริมตลิ่งก็
สามารถที่จะมาใช้คลองเหล่านี้ เราก็เลยด าเนินงานให้กับเขา ตรงนี้อยู่ในเหตุผลตรงนี้
เยอะมาก เราไม่ได้แก้เฉพาะในเรื่องของภัยแล้ง เราแก้ปัญหาเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในการที่จะไปต่อยอดในเรื่องอาชีพของพ่ีน้องประชาชนนะครับ 
เพราะฉะนั้น ที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ ก็มีอยู่หลาย
โครงการนะครับท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและท่านประธานสภาฯ ที่เคารพก็คือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 132 เรื่องของการส่งเสริม ครับท่านประธานสภาฯ  
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การเรียนสู่การพัฒนา เราได้ตั้งงบประมาณไว้ 500,000.00 บาท  เราต้องการที่จะ
พัฒนาศูนย์โอท๊อป เราต้องการที่จะบริหารศูนย์โอท๊อปให้เกิดให้ได้ เพราะในปีนี้เรา
ตั้งงบประมาณ ในการบูรณะซ่อมแซมไว้ 4,400,000.00 บาท  และเราได้ซ่อมแซม
ในเรื่องของระบบไฟฟ้าและน้ า ซึ่งได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราได้มีการตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนศูนย์โอท๊อปขึ้น และได้มีการประชุมกัน วางแผนกัน ซึ่ง
คณะกรรมการก็ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ปัตตานี  หัวหน้าส่วนของ อบจ.ปัตตานี  
และส่วนราชการอ่ืน และมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ  เรา
ได้มีการพูดคุย มีข้อเสนอแนะต่างๆ ว่าตรงนั้นเราจะสร้างเป็นศูนย์อาชีพ อีกส่วนหนึ่ง 
ส่วนหนึ่งก็คือศูนย์กระจายสินค้าโอท๊อป สินค้าที่มาจากพ่ีน้องประชาชนทั้งหมดใน
พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ที่ เราจะต้องขอความร่วมมือให้น าสินค้าผลผลิตต่างๆ มา
จ าหน่ายที่ศูนย์โอท๊อปตรงนั้น ส่วนที่สองก็คือว่าเราจะสร้างเป็นศูนย์สาธิตอาชีพ
ให้กับพ่ีน้องประชาชน เราได้รับการประสานและเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของ
อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรี่ก็คืออาชีพที่วาดรูป อาชีพการสาธิตในเรื่องของการท า
ผ้าบาติก ผ้าจวนตานี กริช เรือกอเละและนวดแผนไทย หลายๆอย่างที่จะเข้ามา 
ตอนนี้เราได้ข้อสรุปมาส่วนหนึ่งแล้ว ตอนนี้เราขอความชัดเจนก็คือว่าตอนนี้เรา
ประสานกับกลุ่มอาชีพ ต่างๆ มาร่วมประชุม มาพูดคุยกัน เขาพร้อมที่จะเอาผลผลิต 
น าสินค้าท้ังหมดนั้น มาจ าหน่ายที่ศูนย์โอท๊อปหรือไม่ เราต้องการความชัดเจนตรงนั้น 
และเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของอาชีพ สถานที่ให้กับเขา จากการที่เราได้มีการ
ประชุมที่ผ่านมานี่ ประมาณสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา  เราได้ข้อสรุปที่ดีมาก เขาสนใจ
มากเขาอยากจะได้เป็นศูนย์สาธิตแหล่งเรียนรู้ เพราะฉะนั้นตรงนั้นศูนย์โอท๊อปที่เรา
ชะงักอยู่ในขณะนี้ ต่อไปเราจะท าให้เกิดความเคลื่อนไหว ต้องให้ศูนย์โอท๊อปมีชีวิตขึ้น 
เป็นที่จ าหน่ายสินค้าและก็เป็นที่สาธิตให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ตรงนี้ก็เราได้รับข้อมูล
และได้รับการยืนยันจากกลุ่มอาชีพต่างๆ พอสมควร ต่อไปก็คงจะได้เห็นครับว่า ศูนย์
โอท๊อปก็คงไม่มีสภาพอย่างที่เราเห็นอยู่ ครับ ต่อไปมาดูในโครงการที่สองคือโครงการ 
น้ าคือชีวิต “ศาสตร์พระราชา” สู่แปรงผสมผสาน ประชารัฐ  อันนี้ก็คือเรามีดิน
สาธารณะอยู่ ที่อ าเภอแม่ลาน ต าบลป่าไร่ และบ้านละโพ๊ะ หมู่ 3 ซึ่งเราได้ลงพ้ืนที่ไป
ดู เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เขาครอบครองดูแลอยู่ เป็นพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเรา เราจัดสรรให้ที่ดินกับผู้ที่ยากจนและต้องการมีอาชีพ ต้องการที่จะ
สร้างอาชีพ โดยเฉพาะ หมู่ 6 ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน เราได้จัดสรรที่ดินให้คนละ 
2 งาน ก็จะมีกลุ่มอาชีพอยู่ในนั้น ประมาณ 50 กว่าคน 50 กว่าคนถ้าผมเดาน่าจะ
เป็น 50 กว่าครัวเรือนโดยซ้ า เราเข้าไปต่อยอดในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ เรา
ด าเนินการจัดซื้อรถไถ่นา จัดซื้อเครื่องสูบน้ า และสร้างรั้วสร้างถนนให้ในบริเวณนั้น 
ตอนนี้เขามีความสุขกับงานที่เราให้ เราไปต่อยอด เขาก็ดูแลพ้ืนที่ตรงนั้นได้เป็นอย่าง
ดี สามารถท่ีจะสร้างผลผลิตตรงนั้นได้ และการท างานของเราๆ ท างานโดยการบูรณา
การ เชิญหน่วยงานในระดับอ าเภอ ปฏิรูปที่ดิน เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ประมง
อ าเภอ มาร่วมบูรณาการ เพราะเป็นโครงการที่จะต้องบูรณาการครับ ยังมีโครงการที่
บ้านละโพ๊ะ ที่เราเข้าไปดูและเราได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณในการสร้างอาคารใน
บริเวณที่เขาต้องการ จากการที่เราได้เข้าไปดู เขาปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งท่านรอง
ประธานสภาฯ ก็ได้ไปร่วมกับผม เราไดไ้ปดูสภาพ  ก็คือว่ามีพ่ีน้องประชาชนเข้าไปใช้ 
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พ้ืนที่ตรงนั้น เราได้ฟังพ่ีน้องประชาชนหลายๆ คนมาสะท้อนถึงปัญหาและความ
ต้องการ เราก็เลยบรรจุเข้าไปในงบประมาณ ซึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คืออาคารฝึกอาชีพ 
เราก็ได้ตั้งเข้าไปในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ และก็มีเรื่องอ่ืนๆ เราได้
ตั้งไว้ในแผนงานอ่ืน เพราะฉะนั้น การส่งเสริมอาชีพไม่จ าเป็นต้องเจาะจงลงไปว่า
จะต้องเป็นกลุ่มอาชีพนั้นๆ แต่เราไปต่อยอด บางทีถนนบางสายก็เป็นความต้องการ
ของกลุ่มอาชีพท่ีต้องการน าผลผลิตไปสู่ท้องตลาด คือเขาก็ล าบากในการที่น าผลผลิต 
ไปสู่ท้องตลาดถ้าเขาไม่ได้ถนนสายนี้ขึ้นมา เขาก็เดือดร้อน แทนที่ว่าเขามีรถ          
อีแต๋นหรือว่ารถโซเล่ย์อะไรต่างๆ เขาสามารถที่จะน าผลผลิตออกสู่ตลาดได้ ถ้าสมมุติ
ว่าเราได้สร้างถนนให้กับเขา แต่เขาจะต้องจ้างรถของเอกชนมาบรรทุกผลผลิตของเขา
ไปสู่ท้องตลาด อย่างนั้นก็เพ่ิมการเพ่ิมรายจ่ายให้กับเขาเข้าไปอีก การที่เราลงทุนใน
การสร้างถนนขึ้นมา ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการคมนาคมอย่างเดียวแต่เป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆ   ได้ใช้ประโยชน์ในการน าผลผลิตไปสู่ท้องตลาด 
เพราะฉะนั้น ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพของพ่ีน้องประชาชน ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะ มันซ่อนอยู่ในแผนงานต่างๆ มันสัมพันธ์กับแผนงานต่างๆ เกี่ยวกับ
อาชีพของพ่ีน้องประชาชน ตรงนี้ของน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ที่ได้ตอบข้อสงสัยของท่านยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ ค่ะ     
ประธานสภา อบจ.ปน.  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะอีกไหมค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ  

เชิญท่านอดุลย์   หะยีสาเมาะ  ค่ะ 
 

นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ เคารพ  สมาชิก            
ส.อบจ.ปน เขต อ.แม่ลาน  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ รองนายกฯ ฝ่ายบริหาร 

ท่านที่ปรึกษานายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ  และตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายอดุลย์   หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขต อ.แม่ลานผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่น าแผนงาน/โครงการต่างๆ ลงในอ าเภอ
แม่ลาน ในปีงบประมาณ 2563  เช่น โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์     
บ้านละโพ๊ะ หมู่ 3 ต าบลป่าไร อ าเภอแม่ลาน และต้องขอขอบคุณนายกฯ ใน
ปีงบประมาณ 2562 ในส่วนของบ้านนาหมอเทพ หมู่ 4  ต าบลป่าไร  อ าเภอแม่
ลาน ที่ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกส์ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วต้อง
ขอบคุณท่านนายกฯ อีกครั้งหนึ่ งครับ  และกระผมขอเสริมอีกนิดครับท่าน
ประธานสภาฯ  ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหรือแผน 4 ปี 
กระผมอยากให้มีการสร้างไหล่ทาง ถนนสายนางโอ-ปรีกี  อย่างน้อยถ้ามีการสร้าง
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  ก็ยังดีครับ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์
อีกทางหนึ่งด้วยครับ ซึ่งถนนสายนางโอ-ปรีกี นั้นมันเป็นถนนที่ตัดไปสาย 418 ด้วย  
ส่วนประเด็นที่สองครับท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ หน้า 77 สั้นๆ นะครับ การ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเรื่องส าคัญมาก ไม่ว่าจะ
เป็นทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการและแม้กระทั่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเราเอง ก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน ในหน้าที่ 77 ผมดูงบประมาณของ
การศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 
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ที่ 150,000.00 บาท และดูค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมส าหรับสมาชิกสภาฯ 
ตั้งงบประมาณไว้ 30,000.00 บาท ผมท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผ่านไปยัง
ผู้บริหารได้เล้งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี อยากจะให้เพ่ิมงบตรงนี้ อีกสักนิด หรือเพ่ิมอะไรก็ได้ที่จะท าให้     
การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้มากกว่านี้ 
ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอดุลย์   หะยีสาเมาะ ค่ะ ที่ได้อภิปรายสนับสนุนในการตั้ง
ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณและมีการเสนอแนะเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของท่าน 

สมาชิกสภาฯ และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของสมาชิกสภาฯ  ซึ่งทางฝ่ายบริหาร
ได้ตั้งงบประมาณไว้น้อยไปนิดหนึ่งนะคะ ท่านนายกฯ จะชี้แจงเลยไหมค่ะ ขอเรียน
เชิญค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   ท่านสมาชิก  
นายก อบจ.ปน.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมต้องขอขอบคุณท่าน 

ประธานสภาฯ ที่เคารพ ที่ได้ให้ชี้แจงเป็นรายๆ ไป อย่างนี้ผมว่าจะคล่องมากกว่าและ  
ที่ท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายผมก็ได้ดึงเอกสารที่มีปรากฎอยู่ในข้อบัญญัติให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ครับเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรนี่ ผมให้ความส าคัญมาก 
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภา เราให้ความส าคัญเหมือนกัน ที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ ที่ดูแล้วน้อย ผมก็ไม่ปฏิเสธ
ครับว่าน้อย เพราะปรากฏตามเอกสารเป็นตัวเลขที่ชัดเจน แต่ถ้าเราดูกันให้ละเอียด
ชัดเจนจริงๆ หน้า 77 และหน้า 78  อีกโครงการหนึ่งที่เราตั้งงบประมาณ หน้า 78 
ก็คือโครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งงบประมาณไว้ 2,000,000.00 บาท แต่
ในส่วนของหน้า 77  ผมอยากจะชี้แจงอย่างนี้ครับ การเดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ถ้าเราดูสถิติที่ผ่านมา ถ้าสมมุติว่าถามสมาชิกสภาฯ ใครอยากจะไป
อบรมหรือประชุมบ้าง มีตัวแทนของสมาชิกสภาฯ ตัวแทนของประธานสภาฯ เราก็ใช่
ยอดเงินนี้ได้ แต่ถ้าเราดูนะครับ การตั้งงบประมาณมันจะต้องดูย้อนหลังมา ในแต่ละ
ปีมันมีการใช้เงินงบประมาณล้นไหม เช่น บางปีการอบรมที่จะต้องลงทะเบียน บางปี
อาจจะไม่มี บางปีอาจจะใช้มาก บางปีพวกเราไปอบรมกันไม่กี่คน เพราะฉะนั้นการตั้ง
งบประมาณมันก็ยืดหยุ่นได้ ถ้าสมมุติว่าเราวิเคราะห์ชัดเจนนะครับ ว่าแผนงานใน
เรื่องบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคล พัฒนาบุคลากรของสภานี่ปรากฏให้ชัดเจน
ขึ้นมาว่ามีแผนงาน/โครงการกระทรวง กรม หรือว่าหน่วยงานอ่ืนอะไรก็แล้วแต่ ให้
มันชัดเจน เราก็สามารถตั้งงบประมาณได้อย่างเต็มทีได้ แต่ถ้าสมมุติว่างบประมาณ
เรามีน้อย เราก็สามารถใช้งบประมาณตัวอ่ืนเติมเข้าไป ให้เท่ากับจ านวนโครงการที่
เขาระบุมา ตรงนี้ก็สามารถที่จะท าได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราดูในหน้า 78 จะมีโครงการ
อบรมสัมมนาที่เราสามารถที่จะก าหนดหัวข้อที่เราต้องการได้เลย มันอยู่ในโครงการนี้ 
ถามว่าเราจะพัฒนาในด้านไหน  เราต้องการที่จะเรียนรู้ในด้านไหน  เราก็จัดวิทยากร 
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มาให้ความรู้ในด้านนั้นโดยเฉพาะเลย ให้กับสมาชิกสภาฯ ตรงนี้เราตั้งไว้สูงมาก 
เพราะว่าอาจจะมี ในเรื่องของการเดินทางไปดูงานด้วย ตรงนี้ก็อยากจะน าเรียนให้
สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบตามนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ตอบข้อเสนอแนะของท่านอดุลย์  หะยีสาเมาะ ค่ะ     
ประธานสภา อบจ.ปน.  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะอีกไหมค่ะขอเรียนเชิญค่ะ  

มีไหมค่ะ ถ้าไม่มี  ดิฉันจะขอมติวาระที่ 1  ลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ค่ะ  ขณะนี้ 
มีจ านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม  จ านวน 20 คน  ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ 

 - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เอามือลงค่ะ
เห็นชอบจ านวน 20เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่มีนะ  ขอบคุณค่ะ 

เป็นอันว่าสภาฯ ได้มีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑  
เห็นชอบ   จ านวน  20 เสียง 
ไม่รับหลักการ   จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน  -   เสียง  

ต่อไปค่ะ 
     ในวาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
พิจารณาโดยละเอียดซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น 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  ทั้งนี้ต้อง 

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

ล าดับแรกขอให้ที่ประชุมก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่ามีจ านวนเท่าไหร่ค่ะ ในระหว่าง ๓ 
ถึง ๗ คน  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะเชิญท่านสานูซี   กูบู  ค่ะ 

 
นายสานูซี   กูบู    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต 4 อ.ยะรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน กระผมนายสานูซี   กูบู  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ าเภอยะรัง  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2543  จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา กระผมขอ 
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เสนอการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติดังกล่าว  จ านวน 5 
คน ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านสานูซี   กูบู  ค่ะ     
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายยูนัยดล ต่วนปู เต๊ะ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี ผู้รับรองคนที่ 1 
2. นายอิสกันดา  บากา          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 3 อ าเภอหนองจิก ผู้รับรองคนที่ 2 
ท่านสานูซี   กูบู  ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ขอเชิญค่ะ มีไหมค่ะ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบนะคะ คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน เพ่ือท าหน้าที่แปรญัตติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563  ต่อไปค่ะ ดิฉันขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญเลขานุการ
สภาฯ ค่ะ 
 

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

ท่านเลขานุการนายกฯ และท่านที่ปรึกษานายกฯ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐
3 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วนกรณ ี

  ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอโดยไม่จ ากัด
จ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒   มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

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

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

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
 กระผมขอสรุปวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนละ 1 
ชื่อ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และหากมีผู้เสนอ 1 คน ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการ 1 คน ต่อไปให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคน
ต่อไปจน ากว่าจะครบจ านวน หากเสนอเกินกว่า 1 คน  จะต้องมีการคัดเลือกโดยการ
ลงคะแนน ขอบคุณครับ  
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา อบจ. ที่ได้ชี้แจงค่ะ  ต่อไปก็จะเป็นการ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  คัดเลือกคณะกรรมการญัตติ  จ านวน 5 ท่าน ตามที่ท่านเลขานุการสภา อบจ. ได้ 

ชี้แจงไปแล้วนะคะ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่านที่ 1 ค่ะ  เชิญท่านสุพิศ   ขาวทอง  ค่ะ 
 

นางสุพิศ   ขาวทอง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ดิฉันนางสุพิศ   ขาวทอง 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ าเภอโคกโพธิ์   ดิฉัน 
  ขอเสนอนายอดุลย์    หะยีสาเมาะ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขตอ าเภอแม่ลาน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณค่ะ 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณ สุพิศ    ขาวทองค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายวีระ  เจ๊ะอุบง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 1  อ าเภอยะรัง 
2. นางซารีนา ยูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 5 อ าเภอเมือง 
ท่านสุพิศ   ขาวทอง   ได้เสนอนายอดุลย์   หะยีสาเมาะ   สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอแม่ลานเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 1 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 
อีกไหมเชิญค่ะ ไม่มีนะ ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอแม่ลาน เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  คนที่ 1  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 2   เชิญคุณวันนิวัต   ซูสารอ  ค่ะ 
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นายวันนิวัต  ซูสารอ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายวันนิวัต  ซูสารอ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอปะนาเระ กระผมขอ

เสนอนายราเชนทร์   กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 
  อ าเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านวันนิวัต  ซูสารอ ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 3  อ าเภอโคกโพธิ์ 
2. นายมูหมัดอารอฟะห์แวบือซา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  เขต 2  อ าเภอมายอ 
ท่านวันนิวัต  ซูสารอ  ได้เสนอนายราเชนทร์  กาหลง  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 อีกไหม 
ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายราเชนทร์   กาหลง   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอยะรัง เป็น 
คณะกรรมการแปรญั ตติ   คนที่  2   ต่อไป เชิญท่ านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  เชิญคุณมะรูดิน   ดาโต๊ะ  ค่ะ 

 
นายมะรูดิน   ดาโต๊ะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.หนองจิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมะรูดิน   ดาโต๊ะ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต2 อ าเภอหนองจิก  กระผม

ขอเสนอนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 2  อ าเภอเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วย 
ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านมะรูดิน   ดาโต๊ะ  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายซูดิง   มาหามะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

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

เขต 1  อ าเภอปะนาเระ 
ท่านมะรูดิน  ดาโต๊ะ  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 าเภอ
เมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4   เชิญคุณอิสกันดา   บากา  ค่ะ 
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นายอิสกันดา   บากา     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 3 อ.หนองจิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอิสกันดา  บากา 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3  อ าเภอหนองจิก  กระผมขอ

เสนอนายอับดุลการิม   ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต
อ าเภอกะพ้อ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอิสกันดา   บากา  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 1  อ าเภอยะหริ่ง 
2. นายซุกรัน   นาแว    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 2 อ าเภอยะหริ่ง 
ท่านอิสกันดา  บากา  ได้เสนอนายอับดุลการิม   ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอกะพ้อ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกไหม 
เชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายอับดุลการิม  ยูโซะ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอกะพ้อ  เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ 4  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 5  เชิญคุณยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  ค่ะ 
 

นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.สายบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1  อ าเภอสายบุรี  กระผมขอ

เสนอนายซูดิง   มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2  
อ าเภอสายบุรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายยาการิยา   แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 4  อ าเภอเมือง 
2. นายอาดัม   สนิทศาสตร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  เขต 2  อ าเภอยะรัง 
ท่านยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะได้เสนอนายนายซูดิง   มาหามะ   สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2  อ าเภอสายบุรี  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 5  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 5 อีกไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้    
นายซูดิง   มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2  อ าเภอ
สายบุ รี   เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ  คนที่  5   ค่ะ  ดิฉันขอสรุปผู้ ที่ เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้ค่ะ 
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1. นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี  เขตอ าเภอแม่ลาน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  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. นายอับดุลการิม   ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

เขตอ าเภอกะพ้อ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4   
5. นายซูดิง   มาหามะ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

เขต 2  อ าเภอสายบุรี   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5   
ล าดับต่อไป ดิฉันขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ 

    เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอก าหนดระยะเวลาค าเสนอขอแปรญัตติ ขอเชิญค่ะ 
    เชิญท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ 
 
นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 2 อ.เมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายรามดิน        

อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอเมือง 
กระผมขอเสนอระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ   จ านวน ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่
16,17,๑8 สิงหาคม ๒๕๖2  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารกองกิจการสภา อบจ.) ขอผู้รับรองด้วย 
ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะผู้รับรองถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   1. นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เขต 3  อ าเภอโคกโพธิ์ 
   2. นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 1  อ าเภอยะหริ่ง 
ท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ได้เสนอระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ 

ตั้งแต่วันที่  16,17,๑8  สิงหาคม ๒๕๖2เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(อาคารกองกิจการสภา อบจ.) มีสมำชิก
สภำฯ ท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนไหม หรือเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนไหม ขอเชิญค่ะ ถ้ำไม่มีถือ
ว่ำที่ประชุมเห็นชอบเสนอระยะเวลำค ำขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  16,17,๑8  
สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี(อาคารกองกิจการสภา อบจ.) ตำมที่ท่ำนรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  
เสนอนะคะ  

ต่อไป ดิฉันขอให้ที่ประชุมก ำหนดวันประชุมแปรญัตติ  จำกวันไหนถึงวันไหน 
เวลำเท่ำไหร่ สถำนที่ท่ีใด  โดยหลังจำกกำรรับค ำขอแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ชั่วโมง 
ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอค่ะ  เชิญท่ำนรำเชนทร์   กำหลง  ค่ะ 
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นายราเชนทร์   กาหลง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.ยะรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายราเชนทร์  กาหลง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  อ าเภอยะรัง  กระผมขอเสนอ
ประชุมแปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖2 เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารส านักงานกองกิจการสภา 
อบจ.)  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านราเชนทร์   กาหลง  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  1. นายอับดุลการิม  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขตอ าเภอกะพ้อ 
2. นายอิสกันดา   บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 3  อ าเภอหนองจิก 
ท่านราเชนทร์   กาหลง  ได้เสนอประชุมแปรญัตติ  ในวันที่  ๒0 สิงหาคม 

๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี (อาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืนไหม หรือเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ เชิญค่ะ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบให้เสนอแปรญัตติ ในวันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖2 เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (อาคารส านักงานกอง
กิจการสภา อบจ.) ตามท่ีท่านราเชนทร์   กาหลง  เสนอนะคะ 

ดิฉันขอสรุปดังนี้ค่ะ  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 16,17,๑8  
สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารกองกิจการสภา อบจ.)  และประชุมพิจารณาแปรญัตติ 
ในวันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี (อำคำรส ำนักงำนกองกิจกำรสภำ อบจ.) 

ประธานจึงขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ ในวันที่ 26 
สิงหาคม ๒๕๖2  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ปัตตานี ล าดับต่อไป  ดิฉันขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ขอเชิญค่ะ 
 

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

ท่านเลขานุการนายกฯ และท่านที่ปรึกษานายกฯ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มีการเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติ เพ่ือท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.. 2563 ไปแล้วนั้น  ซึ่งล าดับต่อไปคณะกรรมการจะต้องมีการ
ประชุมกันอย่างน้อย จ านวน 2 ครั้ง คือ  
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1. ประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญญัตติ 
2. ประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 109 ได้ก าหนดไว้ว่า     
“การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ในการประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียง
ข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด” 

ในการนี้  กระผมจึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุม เพ่ือเลือกประธาน 
   และเลขานุการคณะกรรมการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 

ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารกองกิจการสภา อบจ.)  เพ่ือให้ทัน
การปฏิบัติงานในการรับค าเสนอแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 16,17,18 สิงหาคม 
2562  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ขอบคุณครับ  
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา อบจ. ที่ได้ชี้แจงค่ะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๒  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
(สวนเฉลิมพระเกียรติ) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เป็นเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.00 บาท ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   ท่านสมาชิก  
นายก อบจ.ปน.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ด้วยคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิม 

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด ได้
คัดเลือกพ้ืนที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ด าเนิน
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่ออกก าลังกาย พักผ่อน
หย่อนใจ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับปีมหามงคล แต่ไม่มีงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวได้  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นเงิน
1,220,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 
 



-29- 
 

การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชน แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินโครงการดังกล่าวไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือขอใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวน 1,220,000.00 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน และการตรวจเงินขององค์กงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89  ซึ่งขณะนี้มีเงินสะสมเหลืออยู่  จ านวน  
1,227,239.11 บาท และได้กันเงินที่จะต้องใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว 
ไม่กระทบต่อสถานะทางการคลัง สถานะทางการคลังมีความมั่นคง   

จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้โปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณนายกฯ ค่ะ นายกขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการ
ประธานสภา อบจ.ปน.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนเฉลิมพระเกียรติ)  ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.00 บาท  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
ไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ดิฉันขอมติค่ะ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 20 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 

     -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนินโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.00 บาท   กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เอามือลงค่ะ 

    เห็นชอบจ านวน 20 เสียง 
          -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือด าเนิน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ภายในสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.00 บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ   

    ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าสภาเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เป็นเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.00 บาท  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๓  ญัตติ  รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตาม

เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเชิญนำยกฯ อบจ. แถลงค่ะ 

 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   ท่านสมาชิก  
นายก อบจ.ปน.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
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ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ก.ก.ถ.) เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563) และให้
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงาน ก.ก.ถ.) น าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการบริการ
สาธารณะของ อปท. ไปใช้ในการประเมิน อปท. จ านวน 8 ด้าน 315 ตัวชี้วัด โดย
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมิน
ตนเอง  และบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จ านวน 3 แบบ  ประกอบด้วย   

- แบบ อบจ. 1  แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  
- แบบ อบจ. 2  แบบรวบรวมข้อมูลการจัดการบริการสาธารณะ 
- แบบ อบจ. 3  แบบรวบรวมประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ลงในโปรแกรมระบบประมวลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562    

ทั้งนี้  ส านักงาน ก.ก.ถ.จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับ  
ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและรายงานคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการดังนี้  

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองโดย ให้ผู้บริหารของ อบจ.หรือผู้ท า
หน้าที่รักษาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประกอบด้วยผู้แทนส่วนงาน
ตามภารกิจจัดการบริการสาธารณะในแต่ละด้านในการรวบรวมข้อมูล   

2.  ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล โดยให้คณะกรรมการ 
ประเมินตนเองในแต่ละด้านรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม
ประเมินผลที่ก าหนด   

                      3.  เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร  อบจ. ทราบและพิจารณา 
   รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

        4. ส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.ก.ถ. เมื่อผู้บริหาร อบจ. ได้รับรองผล
การประเมินแล้วให้จัดส่งผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลให้
ส านักงาน ก.ก.ถ. ทางระบบออนไลท์ 

5. น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

6. แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ โดยผ่านกระบวนการ
ประชาคมและหรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรืออ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ด าเนินการตามขั้นตอน
โดยรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2562
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ลงนามรับรองความถูกต้อง    
ของข้อมูลบันทึกข้อมูลและส่งให้ส านักงาน ก.ก.ถ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     เพ่ือให้การ 
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ประเมินเป็นไปตามขั้นตอนที่ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  จึงขอรายงานผลการประเมินตนเองให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้มอบไว้
ให้แล้ว ขอบคุณครับ   

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณนายกฯ ค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายไหม
ประธานสภา อบจ.ปน.  ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถือว่าที่ประชุมรับทราบในญัตติที่ 5.3 แล้วนะคะ ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอแนะ

หรืออภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้ดิฉัน ในนาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการ
นายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันท าให้การประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี 
ดิฉันขอปิดประชุมเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณค่ะ 

 
 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.0๐ น. 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)      สุทัศน์   สังขรัตน์    เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
          ( นายสุทัศน์   สังขรัตน์  ) 
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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

ปัตตานีสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1ประจ าปี ๒๕๖2เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 แล้ว  ด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 
 
 
 

(ลงชื่อ)       รอฮานี  มาหะมะ                  
                  (นางสาวรอฮานี  มาหะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


