
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  คร้ังท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

……………………………………………. 

 

ผูมาประชุม 

๑. นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

๒. นายอับดุลเลาะ มาเส  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๑) 

๓. นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.เมอืงปตตานี 

๔. นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.เมอืงปตตานี 

๕. นายแวหามะ  แวกือจิก  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.เมอืงปตตานี 

๖. นายยาการิยา  แวลาเตะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.เมอืงปตตานี 

๗. นางซารีนา  ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๕ อ.เมอืงปตตานี 

๘. นางสุพิศ  ขาวทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ 

๙. นายอุดมพันธุ  มากสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 

๑๐. นางสาวอุมาวดี อักษรแกว สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ 

๑๑. นายวีระ  เจะอบุง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง 

๑๒. นายอาดัม  สนิทศาสตร สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง  

๑๓. นายราเชนทร กาหลง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 

๑๔. นายสานูซ ี  กูบ ู  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 

๑๕. นายนิอันวาร นิเดรหะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 

๑๖. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะหริ่ง 

๑๗. นายยูนัยดล  ตวนปูเตะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.สายบุร ี

๑๘. นายซูดิง  มาหามะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.สายบุร ี

๑๙. นายอัศมี  หยีดาโอะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 

๒๐. นายมะรูดิน  ดาโตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก 

๒๑. นายอิสกันดา บากา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 

๒๒. นายอนันต  ดือเระ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.มายอ 

๒๓. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเรง็  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 

๒๔. นายแวอูมา  ซูสารอ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 

๒๕. นายอับดุลการิม ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.กะพอ 

๒๖. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง 

๒๗. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.แมลาน 

 



-๒- 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายเศรษฐ  อัลยุฟร ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

๒. นายอรุณ  เบ็ญจลกัษณ รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๑) 

๓. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๒) 

๔. นายคอเลฟ  เจะนา  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

๕. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

๖. นายอะหามะ  หะยีดือราแม ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

๗. นางสาวจันทรา ไวทยรุงโรจน ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

๘. นางเกื้อกลู  พิธีรัตนานนท รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

๙. นายจํารัส  สีทองช่ืน รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

๑๐. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผูอํานวยการกองชาง 

๑๑. นายเจะอสุมาน เจะตาเห ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 

๑๒. นายสุทัศน  สังขรัตน  นักบรหิารงานทั่วไป ๗  รกท.หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 

๑๓. นางอาซีซะห วองไว  นักบรหิารงานนโยบายและแผน ๗  รกท.ผูอํานวยการกองแผนฯ 

๑๔. นางเพ็ญศร ี  รวมจินดา นักบรหิารงานคลัง ๗  รกท.ผูอํานวยการกองคลงั 

๑๕. นายสันติรัญ  ดาโอะ  นักบรหิารงานทั่วไป ๖  รกท.ผูอํานวยการกองกจิการสภา อบจ. 

๑๖. นางสุดา  ทับทิมทอง นักวิชาการเงินและบญัชี ๖ว รกท.หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๗. นายสาเหาะ  มูเลง็  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม 

๑๘. นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะบงิตีง ี

๑๙. นางวีระวรรณ คงแกว  นักบรหิารงานคลัง ๗ 

๒๐. นายประธาน สุคนธปฏิภาค นักบรหิารการศึกษา ๖ 

๒๑. นางสาวปรีดา จันทรคงหอม นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๒๒. นางไลลา  แยนา  นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๒๓. นางสายชล  คงสองเมือง นักบรหิารงานทั่วไป ๖ 

๒๔. นางสุวณี  หะยีสาแม นักบรหิารงานคลัง ๖ 

๒๕. นางสาววันทิวา นิพนธวิทย นักบรหิารงานนโยบายและแผน ๖ 

๒๖. นางอาซียะห อุมา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว 

๒๗. นางตูแวฮาซือนะ อัลยุฟร ี  นักวิชาการศึกษา ๖ว 

๒๘. นางจรินทร  รัฐการัณย นักวิชาการศึกษา ๖ว 

๒๙. นางสาวอัยรินทร สุวรรณรัตน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๕ 

๓๐. นางยุพิน  กากะ  เจาพนักงานธุรการ ๕ 

๓๑. นายอิบนูฮายา แดมะ  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู 

 



-๓- 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายมูหมัดอารอฟะห แวบือซา  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๒)   - 

๒. นายซุกรัน  นาแว  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะหริ่ง (ลา) 

๓. นายหมัดรสุดี  สารอเอง สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี (ลา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

 

นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี สมาชิกสภา 

เลขานุการสภา อบจ.ปน. องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ทานที่ปรึกษา

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ทานเลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน บัดน้ี 

มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขาประชุมจํานวน ๒๖ ทาน 

เกินกึ่ งหน่ึงของจํานวนสมาชิกฯ ถือวาครบองคประชุม ขอเรียนเชิญ

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ข้ึนทําหนาที่ในการประชุม

วันน้ี ขอเรียนเชิญครับ  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เรื่องเรียกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๕  

ดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ไดเสนอญัตติราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเรื่อง

อื่น ๆ ใหสภาพิจารณา เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒   จึงเรียก

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  

ประจําป ๒๕๕๕   มีกําหนด  ๗ วัน   ต้ังแตวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถึง

วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    นางสาวรอฮานี  มาหะมะ     ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอความสันติจงมีแดทุกทานคะ  เรียนทานสมาชิกสภา อบจ.  

ประธานสภา อบจ.ปน. ทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ  เลขานุการนายก ที่ปรึกษา หัวหนาสวน

ราชการ และผูเขารวมประชุม  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันรูสึกยินดีและเปน

เกียรติอยางย่ิงที่ไดมาทําหนาที่อีกครั้งหน่ึง   สําหรับการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีในครั้งน้ี เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําป ๒๕๕๕  เพื่อ

พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติใชจายเงินสะสม ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ 

 

 

 



-๕- 

 

ซึ่งไดกําหนดไวในระเบียบวาระการประชุมแลว และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ

ทุกทานที่ไดเขามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และดิฉันขอเปดประชุม 

เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ไมมีนะคะ 

ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี คร้ังแรก ประจําป ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีสมาชิกฯ ทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุม

ดังกลาว ขอเชิญคะ มีไหม  ไมมีนะคะ ถาไมมี ก็ถือวาที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ครั้งแรก ประจําป ๒๕๕๕ 

ตอไป  

 ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม  ไมมีนะคะ ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังขึ้น

พิจารณาเสร็จแลว  ไมมีนะคะ  ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอใหม 

 ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งถือวาเปนหนาที่หลักของทานสมาชิกสภาฯผู

ทรงเกียรติทุกทานที่จะตองรวมกันพิจารณาและทานสมาชิกฯก็คงจะไดรับราง

ขอบัญญัติที่ทางกองกิจการสภาฯไดนําไปสงถึงบานแลวนะคะ ตอไปดิฉันขอ

เรียนเชิญทานนายกฯ ไดช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรางขอบัญญัติคะ 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ทาน 

นายก อบจ.ปน. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ผูทรงเกียรติทุกทาน บัดน้ี ถึง

เวลาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี อีกครั้งหน่ึง จึงขอแถลงใหทราบถึงสถานการณคลัง หลักการและ

เหตุผล ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 



-๖- 

 

 ๑. สถานการณคลัง 

     ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี มียอดเงินสะสมที่

สามารถนํามาใชได จํานวน ๔๕,๐๒๑,๓๘๕.๑๒ บาท และสะสมไวที่กองทุน

สะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด (ก.ส.อ.) อีกจํานวน ๓๓,๐๗๘,๕๙๙.๐๘ 

บาท ไมมีภาระหน้ีสิน ทําใหฐานะการคลังขององคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี มั่นคงพอสมควร ในปน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ได

ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร า ย รั บ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๖  ร ว ม ทั้ ง สิ้ น 

๓๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

 ๒. หลักการ 

     งบประมาณรายจายท้ังสิ้น  ยอดรวม 

๓๑๗,๙๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท   แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังน้ี 

     ดานบริหารท่ัวไป 

     - แผนงานบรหิารงานทั่วไป  ยอดรวม 

๑๑๓,๐๔๖,๕๐๐.๐๐  บาท 

     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม   

๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

     ดานบริการชุมชนและสังคม 

     - แผนงานการศึกษา   ยอดรวม 

๕๔,๙๑๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

     - แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม 

๘,๖๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

     - แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม 

๙,๘๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

     - แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม 

๕๙,๕๓๗,๐๐๐.๐๐  บาท 

     - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 

๑๓,๑๔๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม 

๒๐,๙๔๗,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

 

 

 



-๗- 

 

     ดานการเศรษฐกิจ 

     - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 

๑๙,๗๖๙,๗๐๐.๐๐  บาท 

     - แผนงานการเกษตร   ยอดรวม 

๖,๕๕๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

     ดานการดําเนินงานอ่ืน 

     - แผนงานงบกลาง   ยอดรวม 

๑๐,๑๘๘,๑๐๐.๐๐  บาท 

     ๓. เหตุผล 

     เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารที่ได

วางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอ

เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกฯ เปนอยางสูง ที่ไดช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ประธานสภา อบจ.ปน. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ การพิจารณา

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไมได ตอง

พิจารณาเปน ๓ วาระ ตอไปจะเปนการพิจารณาในวาระที่ ๑ ในการพิจารณา

ญัตติรางขอบัญญัติฯ วาระที่ ๑ ใหที่ประชุมสภาทองถ่ิน ปรึกษาในหลักการ

แหงรางขอบัญญัติฯ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติหรือไม หาก

มีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคที่จะอภิปราย หามมิใหลงมติกอนที่สมาชิกสภา

ทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องน้ันพอสมควรแลวนะคะ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะ

อภิปรายญัตติที่นายกฯ ไดเสนอ เรียนเชิญคะ เชิญทานนิอันวาร นิเดรหะ คะ 

 

นายนิอันวาร  นิเดรหะ  เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานนายกฯ และคณะผูบริหาร 

ส.อบจ.ปน. เขต ๑ อ.ยะหริ่ง  เพื่อนสมาชิกฯ ที่รักทุกทาน ตลอดจนหัวหนาสวนราชการที่เคารพอยางย่ิง 

กระผมนายนิอันวาร  นิเดรหะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขต ๑ อําเภอยะหริ่ง จากที่ไดพิจารณารางขอบัญญัติ ผมขออภิปรายใน 

 

 

 

 



-๘- 

 

ภาพรวม เมื่อดูจากรายจายตามแผนงาน กระผมเองรูสึกวาจะมีการสวิงไปมา

ของแผนงานแตละดาน เชน ป ๒๕๕๔ มีการจายจริงในแผนงานดาน

บริหารงานทั่วไป อยูที่ ๕๕ ลานบาทเศษ ประมาณการในป ๒๕๕๕ อยูที่ ๘๐ 

ลานบาท แตประมาณการในป ๒๕๕๖ กระโดดมาที่ ๑๑๓ ลานบาท หนา ๔ 

ครับ ขออภัยที่ตองทับศัพท มันเขาใจงายดี มันเปนการสวิงข้ึนลงครับ ในขณะ

ที่ดานบริการชุมชนและสังคม ในสวนของแผนงานดานสาธารณสุข มีการสวิงที่

ลดลงมาก ผมรูสึกเปนหวงวาจะมีปญหาหรือไมในการบริการดานสาธารณสุข 

เชน จายจริงเมื่อป ๒๕๕๔ อยูที่ ๔๕ ลานบาทเศษ ประมาณการในป ๒๕๕๕ 

อยูที่ ๑๖ ลานบาท และประมาณการในป ๒๕๕๖   ๘ ลานบาทเศษ จะสวิงลด

ฮวบฮาบเลยครับ ผมขอฝากทานประธานฯ ไปยังทานนายกฯ ดวย อีกนิดหน่ึง

เจาะลึกอยางเดียวครับ ในหนา ๕๙ เทาที่ผมไดดู เปนสวนของภารกิจของกอง

กิจการสภาฯ เปนเพราะรางขอบัญญัติน้ีมันเยอะจนดูไมทันหรือไม ก็ไมทราบ 

ผมดูในหนา ๕๙ ขอ ๑.๓.๑๑ ต้ังไว ๑ ลานบาท เพื่อจายเปนคาฝกอบรม

ครูผูสอนการอานอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ตรงน้ีเปนสิ่งที่ดีย่ิงครับ ทีน้ีผม

หาไมเจออีกตัวหน่ึงที่เปนโครงการคูกัน คือ ฝกอบรมครูผูสอนการอานอัล     

กุรอานตามแนวอิกเราะห ผมหาไมเจอ มันมีอยูหรือหาไมเจอ หรือไมมีในราง

ขอบัญญัติน้ีหรือไม ขอฝากทานประธานฯไปยังทานนายกฯดวยครับ อีกนิดนึง

ครับ หนา ๙๙ ครับ สวนของ ๑.๑๓ ต้ังไว ๒๓๖,๐๐๐ บาท ไมใชเมตรนะครับ 

เพื่อความสมบูรณของขอบัญญัติน้ี หนา ๙๙  ขอ ๒.๑๓  ต้ังไว ๒๓๖,๐๐๐ 

เมตร ผิดนะครับ ฝากทานประธานฯ ผานไปยังทานนายกฯ ดวยครับ และหนา 

๑๐๓ ขอ ๒.๑.๓๙ ต้ังไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคาลอกคลอง

บานแนกูดอ สายหมูที่  ๓ ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปตตานี – หมูที่  ๒          

ต.สะดาวา  อ.ยะรัง นะครับ ไมใช อ.ยะหริ่ง  ขอเรียนทานประธานฯเพียง

เทาน้ี ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานนิอันวาร   นิเดรหะ   ที่ไดศึกษาและพิจารณาถึง 

ประธานสภา อบจ.ปน. รายละเอียด ความผิดพลาดและบางหัวขอที่ทานเปนหวง ดิฉันเห็นทาน

อภิปรายโดยใชไอแพ็ด ซึ่งไดบงบอกถึงความทันสมัยในการใชเทคโนโลยีของ

ทาน ขอเรียนเชิญทานสมาชิกฯ ทานตอไปคะ เชิญคุณยูนัยดล ตวนปูเตะ คะ 

 

 

 

 



-๙- 

 

นายยูนัยดล   ตวนปูเตะ   เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  ทานนายกฯ ทานผูบริหารและ 

ส.อบจ.ปน. เขต ๑ อ.สายบุรี หัวหนาสวนราชการ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ที่เคารพรักทุกทาน  กระผม   

นายยูนัยดล  ตวนปูเตะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ 

อําเภอสายบุรี สําหรับกระผมไมมีอะไรมาก อยากจะแนะนําเล็ก ๆ นอย ๆ ดู

รางขอบัญญัติแลว สวนใหญจะครอบคลุมกันหมด อีกอยางหน่ึงที่สายบุรีของ

ผม ทานนายกฯก็ไมลืมที่จะใหความสําคัญ และใหโครงการหลายโครงการ

ดวยกัน แตที่ผมอยากจะขอเสนอแนะทานนายกฯ อีกนิดก็คือเกี่ยวกับเรื่องการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว ผมดูโครงการแลว ในทุก ๆ ป น้ี ในการสนับสนุนแหลง

ทองเที่ยว ทานนายกฯยังไมไดทําโครงการใหเปนรูปธรรม และผมอยากใหทาน

สงเสริมแหลงทองเที่ยวของเรา ปหน่ึงสัก ๒ โครงการก็ไดครับ เพราะวาจะได

เปนสถานที่พักผอนหยอนใจใหกับชาวปตตานีของเรา และใหทาง อบจ. ได

พัฒนาสวนทองถ่ิน เพราะวาแหลงทองเที่ยวของเรามีการปลอยปละละเลย

หลายที่ครับ อีกอยางหน่ึงศักยภาพของเราก็สามารถที่จะชวยเหลือทางดาน

ทองถ่ินไดหลายจุด และอีกอยางที่อยากเสนอแนะใหทานนายกฯ คือเรื่องกีฬา 

เพราะผมรูสึกวา ทานไดทุมงบประมาณดานกีฬาในสวนของสนามกีฬากลางฯ

ของเราเยอะมากครับ ผมอยากใหทานชวยเจียดงบประมาณบางสวนใหกับแต

ละอําเภอสัก ๒ อําเภอ ในแตละปก็ไดครับทาน เพราะวาในการพัฒนาดาน

กีฬา พัฒนาสนามกีฬาฯเฉพาะตัวเมืองหรือสนามกีฬากลางฯ อยางเดียว ผม

คิดวามันยังไมครบถวน สมบูรณแบบเทาที่ควร แตถาหากวาเราไดพัฒนา 

ปรับปรุง สนามกีฬาในแตละอําเภอ จะเปนตัวชวยในการที่เราจะเฟนหา

นักกีฬาที่เกง ๆ และชวยเสริมใหเราไดตัวนักกีฬาที่พัฒนาการในดานกีฬาดวย 

เพราะฉะน้ันเรื่องสนามกีฬา เปนสิ่งสําคัญ เพราะหากวาสนามกีฬา ไมได

มาตรฐานเทาไหร ศักยภาพในดานการพัฒนานักกีฬาจะลดนอยลง แตถาหาก

สนามกีฬาฯ ไดมาตรฐาน เราก็สามารถเฟนหาตัวนักกีฬาที่มีคุณภาพ  ที่มี

ความสามารถและเกงไดโดยไมยาก และที่ผมอยากฝาก มี ๒ เรื่องครับ หลาย 

ๆ ปที่ผานมาทานนายกฯมีความมุงมั่นที่จะสรางและพัฒนาสนามกีฬาฯใน

บริเวณรอบตัวเมืองมากไปนิดนึง ผมจึงอยากจะใหทานเจียดงบประมาณใน

ดานน้ีลงไปตามอําเภอตาง ๆ เพื่อที่ทางอําเภอตาง ๆ จะไดเฟนหาตัวนักกีฬาที่

เกง และมีคุณภาพไดอีกตอหน่ึง ผมวาเปนการดีตอ อบจ.เราดวยนะครับ 

เพราะเราใหงบประมาณสนับสนุนแลว แถมยังไดนักกีฬาในแตละอําเภอที่มี

ฝมือและคุณภาพอีกดวย ขอขอบคุณครับ 

 

 



-๑๐- 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานยูนัยดล  ตวนปูเตะ ที่ไดใหขอเสนอแนะดานกฬีาและ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ดานสถานที่ทองเที่ยว ทานนายกฯก็คงไดฟงแลวคิดวา ประเด๋ียวทานนายกฯ

จะไดตอบคําถามใหทานสมาชิกสภาฯทีเดียวเลยคะ เรียนเชิญทานสมาชิก 

สภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรืออภิปราย ช้ีแนะตอทานนายกฯ  เ ชิญคะ        

คุณรามดิน  อารีอับดุลซอมะ คะ 

 

นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายรามดิน อารีอบัดุลซอมะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.เมือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อําเภอเมืองปตตานี 

ตามที่ผมไดอานและศึกษาถึงรางขอบัญญัติ ในหนาที่  ๗๗ คือ การต้ัง

งบประมาณของทานนายกฯ ซ้ําซอน ระหวางกองชางและกองคลัง หนา ๗๗ 

ขอ ๑.๓.๗ ต้ังงบประมาณไว ๓๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมารักษา

ความปลอดภัยอาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ 

และสถานที่ราชการอื่น ๆ โดยจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เบิกจายตาม

ความจําเปนตลอดปงบประมาณ งบประมาณตรงน้ีมีอยูสองกอง แตเปนหนาที่

เดียวกัน ผมไมเขาใจวาทําไมตองมี ๒ หนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งเปนงบประมาณ

เหมือนกัน และอีกเรื่องที่ผมไดศึกษาทําความเขาใจ หนา ๑๐๗ ขอ ๑.๓.๕ ต้ัง

งบประมาณไว ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการ

นอกเวลาราชการของขาราชการและพนักงานจาง องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี ประจําศูนยกีฬาในรมองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตลาดเทศ

วิวัฒน ๒ (ตลาดโตรุง ช้ัน ๒) โดยเบิกจายตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทย

กําหนด ผมฝากทานประธานฯไปยังทานนายกฯดวยครับ ทานนายกฯรูหรือยัง

ครับวา ศูนยกีฬาในรมปดแลว เพราะวาศูนยกีฬาในรมที่เขาเลนฟตเนส ของ 

อบจ.เรา ปดนานแลวดวย สาเหตุใดผมก็ไมทราบ แตชาวบานก็ไดถามวาใน

เมื่อ อบจ. ไดสรางศูนยกีฬาในรมมาใหประชาชนเลน แลวไดหยุดไปโดยไมมี

เหตุผล มันก็บงบอกถึงประสิทธิภาพของ อบจ. เรื่องของโตรุงน้ี มีชาวบานได

รองเรียนมาเปนจํานวนมาก ผมทราบขาววาชาวบานสวนหน่ึงไดเดินทางมาหา

ทานนายกฯ ในสมัยที่แลว ทานนายกฯไดรับปากกับชาวบานหลายๆ เรื่อง ใน

เรื่องของการพัฒนาตลาดโตรุงอยางตอเน่ือง ซึ่งในขณะน้ีตลาดโตรุงทรุดโทรม

มาก  ตลาดน้ีเปนตลาดที่เกาแกแหงหน่ึง นอกเหนือจากสนามกีฬาฯ เพราะคน

ตางบานตางถ่ินที่มาในเมือง     สวนใหญจะมารับประทานอาหารที่ตลาดโตรุง  

 

 

 



-๑๑- 

 

เพราะมีความหลากหลายทางดานอาหาร ไมวาจะเปนมุสลิม จีน และไทย แต

ปจจุบันตลาดโตรุงที่อยูภายใตการรับผิดชอบของ อบจ. ไดทรุดโทรมลงอยาง

มาก รวมถึงถนนหนทางในตลาด ทาง อบจ.ไดไปเทปูน แตไดสรางความ

เดือดรอนใหชาวบาน เน่ืองจากนํ้าไดเขาบานของชาวบาน ๑๘ คูหา ชาวบาน

บางสวนตองเทปูนเอง เพื่อปรับสภาพถนนไมใหนํ้าขัง เน่ืองจากในชวงฤดูฝน

ชาวบานแถวน้ันเดือดรอนมาก อีกประเด็นหน่ึงคือ เรื่องของคูนํ้า เพราะตอนน้ี

คูนํ้าในตลาดโตรุง ไมสามารถระบายนํ้าได เปนผลใหสงกลิ่นเหม็น ผมเช่ือวา 

ดวยวิสัยทัศนของทานนายกฯ เมื่อชาวบานเดือนรอน ผมอยากฝากทาน

ประธานฯไปยังทานนายกฯ ไดเรงแกไข โดยเฉพาะอยางย่ิงศูนยกีฬาในรม ถา

หากวาเรามีการเปรียบเทียบ ขออนุญาตเอยครับ ที่มีฟตเนสออกกําลังกายอยู

หนาไปรษณีย เขามีการเปรียบเทียบตลอดวา ระหวางของเทศบาล กับตลาด

โตรุงของ อบจ.  ณ  วันน้ีไดปดไปแลวและผมเองก็ไมแนใจวาศูนยกีฬาฯ ตรงน้ี 

ยังอยูอีกหรือเปลา และฝากทานประธานฯ ไปยังทานนายกฯวา งบประมาณ 

๖๐,๐๐๐ บาท ที่ทานนายกฯต้ังตรงน้ี ผมไมทราบวานายกฯ เอาไปใชจายกับ

เจาหนาที่คนใด เพราะศูนยกีฬาในรมไดปดแลว  ขอบคุณครับ ทานประธานฯ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  คะ   ที่ไดนําเสนอปญหาของ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ตลาดโตรุง  รวมทั้งศูนยกีฬาฯ ที่ทานเปนหวงอยู  เด๋ียวทานนายกฯ คงจะตอบ

ทีเดียวเลย  เชิญสมาชิกสภาฯทานอื่นคะ  เชิญทานมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  คะ 

 

นายมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  ขอความสันติสุขจงมีแดทุกทาน  เรียนทานประธานฯ  ทานนายกฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ทุงยางแดง รองนายกฯ  เพื่อนสมาชิกสภาฯ และเจาหนาที่ทุกทานครับ  กระผม         

นายมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขตอําเภอทุงยางแดง วันน้ีผมไดรับสลามจากโตะอิหมาม จากครูตาดีกา ฝาก

สลามถึงทานนายกฯ  ดวยผมไดอานดูรางขอบัญญัติตางๆ ปรากฏวาดีกวา  

ทุกๆ ปครับ  ขอช่ืนชมทานนายกฯ ดวยทุกปสวนมากก็จะมีโครงการขุดลอก

คลอง  แตปน้ีจะเกี่ยวกับการปรับปรุงถนนในหมูบาน  แตผมดูในอําเภอทุงยาง

แดง  มีงบประมาณแค ๖๐,๐๐๐ บาท คือเกษตรถาไปดูงบประมาณของ

อําเภออื่นๆ ก็มีสนับสนุนสถานีตํารวจดวย ที่วาการอําเภอ  การศึกษานอก

โรงเรียนดวย  แตสําหรับอําเภอทุงยางแดง มีงบประมาณอยู ๖๐,๐๐๐ บาท   
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ที่สนับสนุนเกษตรและโครงการอื่นไมมีครับ    ผมไดรับสลามจากโตะอิหมาม 

และชาวบานที่ทานนายกฯ  ไดใหสัญญากับเขาไว  วาทานจะใหโนนใหน่ีเขา 

ผมก็บอกวา  ถาเปนไปไดก็จะบอกทานนายกฯให   ผมไดเปดดูรางขอบัญญัติฯ

บาง  ก็มีโครงการเดิมๆ  เชนสนับสนุนมัสยิด ทุกๆ ป  ใหการสนับสนุนมัสยิด

เพียงแหงเดียว  งบประมาณที่ไดแลวมี ๒ มัสยิด  และเหลือมัสยิดเดียว  แตป

น้ีเพิ่มมาอีก  ๑  มัสยิด  ที่ทานสนับสนุนและผมอยากถามวา  มัสยิดในจังหวัด

ปตตานีของ เรามีทั้ งหมด  ๖๐๐  กว ามัส ยิด  โชคดีที่ มี เลขานุการ

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทํางานรวมกับ อบจ. เราดวย ทานที่

ปรึกษานายกฯ ครับ  ผมดูแลวดูอีกก็เห็นเพียง  ๒  มัสยิด  ที่ทานสนับสนุน  

แตพอเปดไปดูกิจกรรมหรือโครงการตางๆ   ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม  หรือโรงเรียนเอกชนตางๆ   ที่อยูในจังหวัดปตตานีของเราประมาณ  

๒  โรง   ในรางขอบัญญัติที่ทานนายกฯ สนับสนุน   หากไปดูดานมูลนิธิก็

เหมือนกัน  มูลนิธิในจังหวัดปตตานี  มีเปนสิบๆ มูลนิธิ  แตมีมูลนิธิเดียวที่ทาน

นายกฯ สนับสนุน    ผมฝากทานประธานฯ ไปยังทานนายกฯ ดวยวาเราตองดู

อีกหลายๆ   สถาบันการศึกษาของเรา  ในขณะน้ีโรงเรียนตาดีกา  และ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  มีแตงบประมาณจากทางรัฐบาล เราดู

งบประมาณที่ทางรัฐบาลสนับสนุนใหแกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะ 

หากเปรียบเทียบกับโรงเรียน สพฐ.  เราไดเทาไหร   ถาระดับมัธยม  ม.ปลาย 

ก็ประมาณ  ๑๓,๐๐๐  กวาบาทตอหัวตอคนตอป  ระดับ ม.ตนก็ประมาณ 

๑๒,๐๐๐ บาท  และประถมก็ประมาณ  ๑๑,๐๐๐ บาท  น่ีคือผลเฉลี่ยแลว 

ผมฝากทานประธานฯ ไปยังทานนายกฯ ดวย ใหทานนายกฯชวยดูแลโรงเรียน

เอกชนดวย   ถาหากรางขอบัญญัติผิดอยู  ตองดูใหชัดเจนวาผิดอยางไร  

เพราะรางขอบัญญัติน่ีมนุษยเปนผูทํา  เปนผูดําเนินการ   มนุษยไมใชพระผู

เปนเจา เราเปลี่ยนได  เราประชุมพูดคุยกันได  ผมขอฝากทานนายกฯ ดวย 

ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานมูฮํามัดอาลาวี   บือแน   คะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะ 

ประธานสภา อบจ.ปน. อภิปรายตอไหมคะ  ไมมีนะคะ  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ  ตอบคําถามทาน

สมาชิกสภาฯ คะ 
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นายเศรษฐ   อัลยุฟร ี  เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ   สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายก อบจ.ปน. กอนอื่นผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๔ ทานที่ไดอภิปรายงบประมาณ 

ในป ๒๕๕๖ และไดต้ังขอสังเกตหลายประการดวยกัน มีทั้งช่ืนชมและแนะนํา 

ติติง ก็ถือวาเปนขอมูลที่พรอมนอมรับครับ ผมอยากจะทําความเขาใจกับ

สมาชิกสภาฯทุกทาน วา งบประมาณ ๒๕๕๖ ทุกทานก็คงจะทราบดีวา พวก

เราเขามาน้ันชากวาปกติแลว ตามระเบียบแลวก็คือ การทํางบประมาณ 

จะตองใหเร็ว อยางชาก็คือตุลาคม ตองใหเสร็จ แตการเลือกต้ังไดลากไป

ประมาณ ๖ เดือนดวยกัน หลังจากที่ผมไดแถลงนโยบายตอสภาฯ ก็เริ่มทํา

ขอบัญญัติงบประมาณ และเริ่มทําประชาคม ซึ่งการทําประชาคมก็เหมือนกัน 

ตองดําเนินการไปตามระเบียบของการจัดทําแผน การทําประชาคมจะเชิญ

หนวยงาน องคกรตาง ๆ มารวมกันเสนอปญหา ทางเจาหนาที่ก็ไดรวบรวม

ปญหาทั้งหมด และนํามาสรุป วิเคราะห เรียงลําดับ ดูวาปญหาตาง ๆ อยูใน

ภาระหนาที่ของ อบจ. หรือไม และไดนําเสนอมา ซึ่งข้ันตอนน้ัน ผมก็ตอง

ยอมรับและทุกทานเองก็คงจะทราบดีวา การทํางบประมาณ ถาจะใหมี

ประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย ได

กําหนดไว จึงเริ่มตนดวยการทําประชาคม ขณะน้ัน พวกเราเองก็ยังไมไดเขามา 

เราก็ทําหนาที่เปนตัวแทนของพี่นองประชาชน ในการทําประชาคม พวกเรา

ไมไดอยูทําประชาคมในครั้งน้ันดวย เพราะฉะน้ัน ตรงน้ีจึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทํา

ใหปญหาตาง ๆ ที่ทานสมาชิกสภาฯไดอภิปราย อาจจะไมครอบคลุมหรือ

สมบูรณเทาที่ควร ชวงที่พวกเราหาเสียงก็ไดไปพบปะกับพี่นองประชาชน เห็น

ถึงปญหาความตองการของประชาชน และต้ังใจที่จะนําปญหาเหลาน้ันมา

เสนอใหทาง อบจ.แกไข แตชวงที่ทานสมาชิกสภาฯเขามาเปนตัวแทนใหพี่นอง

ประชาชนชาเกินไป ทําใหการรวบรวมปญหาตาง ๆ ก็ไมสามารถทําไดอยาง

สมบูรณ ผมเองก็พยายามในการมองภาพรวมการพัฒนาของการบริหาร ใน

เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด และใหครอบคลุมตามภารกิจหนาที่ เราตองใช

ความเปนนายกฯใหตอเน่ืองและทราบถึงปญหา วาปญหาไหนที่เราจะตอง

แกปญหา และจัดเรียงลําดับความจําเปนและความสําคัญเรงดวน ปญหาไหนที่

จะตองอุดหนุนหรือสนับสนุน ซึ่งกอนที่ผมจะเขามา ก็มีหนวยงานที่เขาเขาใจ 

ในเรื่องของการของบประมาณ จะมีการสงโครงการ แผนงานมาให อบจ. 
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นําเขาในป ๒๕๕๕ และเปนโครงการที่ตอเน่ือง จึงทําใหเราไมสามารถตัด

โครงการเหลาน้ันออกไปได ในขณะน้ันเราไดประเมินแลววาเปนโครงการที่มี

ประสิทธิภาพจริงๆ  และเกิดผลสัมฤทธ์ิ ทําใหเราสนับสนุนงบประมาณมา

อยางตอเน่ือง ตรงน้ีเปนสิ่งที่ผมอยากจะบอกกลาวใหทานสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติไดรับทราบ โดยภาพรวมทั้งหมด ทีน้ีผมจะมาลงรายละเอียดในสวนที่

ทานสมาชิกสภาฯ ทานนิอันวาร  นิเดรหะ ไดต้ังขอสังเกตในเรื่องการต้ัง

งบประมาณในปน้ีของแตละแผนงาน เชน บอกวามีการสวิงไปมา ตรงน้ีเปน

เรื่องธรรมดาครับ เพราะวาการต้ังงบประมาณน้ันจะเหมือนกันทุกป ยอม

เปนไปไมได ตองดูทั้งระบบทุกมิติ เพราะวาการมองถึงงบประมาณน้ัน ไมใช

มองเฉพาะ อบจ.อยางเดียว จริงอยูที่ อบจ.จะตองรับผิดชอบทั้งจังหวัด ตาม

ภารกิจหนาที่ ๆ  กฎหมายกําหนดมา แตอยาลืมวาภารกิจเหลาน้ันมีการ

แกปญหาหรือคลี่คลายหรือไม สมมุติวาเราต้ังขอสังเกต เชน เราจะมองตรง

แผนงานชุมชน หรือแผนงานดานการศึกษา แผนงานตางๆ เราตองมองตรงน้ัน 

โดยการต้ังงบประมาณเหมือนเดิมไมได จะตองมีลดมีเพิ่มในแผนงานอื่น เชน 

ทานสมาชิกสภาฯ บอกวาแผนงานทั่วไป เดิมมีนอย แตปน้ีทําไมถึงมีมาก ตรง

น้ีก็ชัดเจนอยูแลววาแผนงานทั่วไปมีนอยน้ัน มันยากมาก มันจะตองมีเพิ่มเรื่อย 

ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของเงินเดือน รายจายประจํา มันจะตองมีงบ

เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ข้ึนเงินเดือนของขาราชการ สวัสดิการ สิทธิประโยชนตาง ๆ ก็

เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ หรือไมวาจะเปนในเรื่องของเครื่องไมเครื่องมือ ในเรื่องของการ

บริการภายในสํานักงานน้ัน ก็เปนแผนงานที่จะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จะลดไมได มี

แตจะเพิ่มยอดข้ึนมา ตรงน้ีอยากจะนําเรียนใหทานสมาชิกสภาฯเขาใจ 

เพราะฉะน้ันแผนงานจะมีลดในสวนที่เปนแผนงานอื่น อีกเรื่องหน่ึงที่ทานฯ ได

ต้ังขอสังเกต โดยเฉพาะในสวนของกองกิจการสภาฯ วาทําไมโครงการในเรื่อง

ของการอบรมครูผูสอนการอานอัลกุรอานตามแนวอิกเราะหไมมี จริงอยูครับ 

ผมเองก็ไดถามในสวนของโครงการของกองกิจการสภาฯ จะมีอยู ๒ โครงการ 

ในเรื่องของการอบรมครูผูสอนอัลกุรอาน ไมวาจะเปนแนวอิกเราะหและกีรอ

อาตี เมื่อกอนเราเคยแบงงบประมาณ โดยเฉพาะตามแนวกีรออาตี เราไดต้ัง

งบประมาณไวอยางละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และอิกเราะหอีก ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ผมไดคุยกับเจาหนาที่ผูดําเนินการวาประเมินไปแลว    ปรากฏวามีผูสนใจตาม   

 

 

 

 



-๑๕- 

 

แนวกีรออาตีมาก เราก็ยุบแนวอิกเราะหไปและเพิ่มงบประมาณลงไปใสใน

แนวกีรออาตี เปนหลัก เพราะฉะน้ันจากเดิมที่ไดต้ังไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท เปน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ ตรงน้ีก็ถูกตองแลวที่ทานนิอันวาร  นิเดรหะ ไดต้ัง

ขอสังเกตวาแนวอิกเราะห  ทําไมถึงไมมี   

ในสวนของทานที่ ๒ ไดอภิปราย คือ ทานยูนัยดล  ตวนปูเตะ ที่ได

อภิปรายในเรื่องของการกระจายงบประมาณลงในพื้นที่ในภาพรวม ผม

ขอขอบคุณ และไดต้ังขอสังเกตในเรื่องของสนามกีฬาฯ  มีการเสนอแนะทาง 

อบจ. ในการต้ังงบประมาณเกี่ยวกับสนามกีฬาเปนสวนใหญ และอยากให

กระจายงบประมาณลงไปในระดับอําเภอดวย ทานไดพูดถึงเหตุผลและ

รายละเอียดตางๆ    เพื่อพัฒนาในดานการผลิตตัวนักกีฬาที่เกงและมีสปริต

ของนักกีฬาในระดับอําเภอ และสามารถใหเยาวชนไดเลนกีฬาและพัฒนาการ

แสดงออกถึงทักษะของนักกีฬา  ผมเองก็เขาใจและพรอมที่จะรับไปพิจารณา 

แตเราไดขอมูลในเรื่องของการประสานแผนของทองถ่ินหลายทองถ่ิน  ซึ่งเขาก็

ใหความสําคัญในเรื่องของกีฬา  โดยเฉพาะการจัดการแขงขัน  และสนามกีฬา 

หลายพื้นที่  หลายทองถ่ิน  เราไดมีการประสานแผน  ไดเห็นในโครงการตางๆ 

ของทองถ่ินน้ันๆ วา เขามีสนามกีฬาเปนของตัวเอง บางทองถ่ินที่ไมมีสนาม

กีฬาก็ไดขอเครื่องจักรกลจาก อบจ. ซึ่งเราก็ไดมีการปรับปรุงนําเครื่องจักรกล

เขาไปเกรด ปรับ สถานที่เพื่อทําใหเปนสนามกีฬา ใหกับพื้นที่น้ัน เพื่อให

ประชาชนเยาวชนไดมีโอกาสเลนกีฬา และทานไดแนะนําใหเปนสนามที่ได

มาตรฐานใหไดเหมือนกับสนามกีฬากลาง อบจ. ผมก็พรอมที่จะรับไปพิจารณา

ในการต้ังงบประมาณในปตอไป ตรงน้ีขอขอบคุณทานยูนัยดล  ตวนปูเตะ ครับ 

ในสวนของแหลงทองเที่ยว ก็เปนหนาที่ในการดูแล  สนับสนุนสงเสริม

ใหเกิดการทองเที่ยว สรางรายไดใหกับชุมชน ใหทองถ่ินน้ันๆ ซึ่งก็อยูใน

แผนงานของเรา  เราเองไดเขาไปดู  แตอาจจะไมไปในเรื่องของโครงการตางๆ 

เพราะวาในแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆ  สวนใหญเปนของทองถ่ินน้ันๆ  เขาก็ 

มีการปรับปรุง ดูแลเปนอยางดี เราเองแคเขาไปสนับสนุนในดานเครื่องจักรกล 

เครื่องไมเครื่องมือ เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องของการเขาไปกอสรางหรือโครงสราง

โครงการอะไรทั้งหมดน้ัน  ตรงน้ีเรายังไมไดรับการรองขอของหนวยงาน 

เพราะวาแหลงทองเที่ยวมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยูแลว    และเขาก็

ไดงบประมาณจากสวนกลาง    จากจังหวัดเขาไปพัฒนา  เราก็ไดประสานกับ 

 

 

 



-๑๖- 

 

หนวยงานจะมีตัวแทนของการทองเที่ยวเขามาในเรื่องของประชาคมดวย ผม

กับ ผอ.การทองเที่ยวกีฬาฯก็สนิทกัน เขาไดงบประมาณในแตละปจํานวนมาก 

เขาจึงไมไดรองขอจากเรา เพราะเขามีหนาที่ในการดูแลโดยตรงอยูแลว 

เพราะฉะน้ัน สิ่งที่ทานยูนัยดลเห็นวาสมควรที่จะใหทาง อบจ. เขาไปดูแล  

หรือทองถ่ินน้ันไมมีงบประมาณหรือเกินศักยภาพของทองถ่ินน้ันๆ ที่จะดูแล

ทานก็ทําโครงการมา  ผมเองก็ไมไดรับในเรื่องเกี่ยวกับการทองเที่ยวตรงน้ันมา 

ก็ไดมีการประสานทุกหนวยงานอยูแลว  

ในสวนของทานสมาชิกสภาฯ   คุณรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  ที่ได

ต้ังขอสังเกตในเรื่องของการต้ังงบประมาณที่ทับซอนกัน ในสวนของงานรักษา

ความปลอดภัย   ซึ่งจะมีอยู  ๒  สวนดวยกัน   ที่เราจะตองดูแลอยูในขณะน้ี 

ที่ทานไดต้ังขอสังเกต กองชางก็มีงบประมาณดังกลาว คืองานรักษาความ

ปลอดภัยและในสวนของกองคลังก็มีเชนกัน  ผมจะนําเรียนอยางน้ีนะครับ ใน

สวนที่กองคลังรับผิดชอบคือสถานีขนสง  เปนหนาที่ที่กองคลังตองรับผิดชอบ

ตามที่ผมไดมอบหมายให  เพราะฉะน้ันบุคลากรที่อยูขนสง ไมวาบุคลากรที่

จําหนายต๋ัว บุคลากรในการดูแลความสะอาด บุคลากรในเรื่องการดูแลความ

ปลอดภัย  ตางๆ ก็จะอยูในความรับผิดชอบของกองคลังทั้งหมด บุคลากรที่มี

คาตอบแทนตางๆ  งบประมาณก็จะต้ังอยูที่กองน้ันๆ  ในสวนของกองชางจะ

เปนงานของโอทอปที่ทุงนเรนทร   กองชางจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด  

เพราะฉะน้ันงานรักษาความปลอดภัยที่ประจําอยูทุงนเรนทร  ก็จะต้ัง

งบประมาณไวที่กองชางเพื่องายแกการบริหารจัดการตรงน้ัน และอีกเรื่องหน่ึง

ที่ทานต้ังขอสังเกตในเรื่องของการทํางานลวงเวลาที่ศูนยกีฬาในรม  และตลาด

โตรุง ที่  อบจ.ดูแลอยู ทานไดต้ังขอสังเกตในเรื่องของผลกระทบตอการ

ปรับปรุง พัฒนา ตลาดโตรุง ไปกระทบตอพี่นองประชาชนในละแวกน้ัน  ๒  ป

ที่ผานมาน้ัน ทาง อบจ. ก็ไดมีการปูพื้นถนนใหม  ซึ่งเดิมน้ันเปนถนนคอนกรีต

และทรุดโทรม  เราเองก็ไดรับการรองขอจากหางราน ชุมชน  ตองการที่จะให 

อบจ. ปรับปรุงในเรื่องของถนนเพราะเปนถนนที่กอสรางมานานแลว ทําใหเกิด

นํ้าขังอะไรตางๆ เราก็ไดดําเนินการในสวนน้ีไปแลว  บังเอิญวาการยกถนนน้ัน  

คือการปูทับและไปกระทบกับชาวบาน   คือถนนจะสูงกวาบานทําใหชาวบาน

เดือดรอน   แตผมก็ไดมอบให   กองชางไปสํารวจกอนที่ทานสมาชิกสภาฯ ได 

 

 

 

 



-๑๗- 

 

อภิปรายแลว เพราะวาวันกอนผมเขาไปสํารวจตรวจสภาพของตลาดวามี

ปญหาอะไรบาง ก็เลยถามเจาของรานในบริเวณน้ันวา มีผลกระทบอยางไร 

เจาของรานก็บอกวาถนนสูงข้ึน ทําใหนํ้าไหลเขาบาน ซึ่งในละแวกน้ันก็มี      

คูระบายนํ้าอยูแลวครับ ตรงน้ีผมก็จะรับไปพิจารณา และมอบใหกองชาง

ดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ไมวาจะเปนเรื่องการระบายนํ้าที่ทําใหอุดตัน    

นํ้าไมสามารถระบายลงไปในคู ในทอได ตรงน้ีผมจะรับไปครับ และในเรื่องของ

การทํางานลวงเวลา คือมีเจาหนาที่จัดเก็บรายได ในสวนที่เปนตลาดกลางวัน

และกลางคืน จะมีเจาหนาที่ของเราไปเก็บรายได ซึ่งเราก็ยังไมไดเปดในเรื่อง

ของการประมูลของตลาด แตเราก็กําลังคิดอยูวาจะทําการประมูลดีหรือไม จะ

ใหบริษัทหรือเอกชนที่เขารับการประมูลน้ันไปดําเนินการเอง ตรงน้ีก็กําลังคิด

อยู อบจ.ก็จะมีเจาหนาที่ไมวาจะเปนการเก็บคาเชาพื้นที่ในชวงกลางคืนของ

ตลาดโตรุง หรือตอนกลางวันที่นําของมาขายในพื้นที่ตรงน้ัน อันน้ันเปนคา

ลวงเวลาที่เราไดต้ังไว ในสวนที่เปนกองคลังในสวนที่รับผิดชอบอยู 

 อีกทานหน่ึงนะครับ ทานมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  ทานก็ได ต้ัง

ขอสังเกต  ผมเองก็ถือวาการทํางบประมาณในปน้ี  เราตองการที่จะให

ครอบคลุมทุกพื้นที่ แตถามวาสมบูรณหรือไม ไมมีงบประมาณใด ไมวาจะเปน

งบประมาณของรัฐบาลเองหรือวาของทองถ่ินเอง จะสมบูรณ ๑๐๐%  เปนไป

ไมได มันก็มีบางที่จะตองแกไข ผมเองก็ไดพยายามทํางบประมาณน้ันใหดีที่สุด 

การที่ทานไดต้ังขอสังเกตในเรื่องของการสนับสนุนมัสยิดในจังหวัดปตตานี ซึ่ง

มัสยิดในจังหวัดน้ันมีจํานวนมาก และใหการสนับสนุนมัสยิดเพียง ๒ แหงเทา

น้ันเอง แตเราจะตองมาดูในรายละเอียดวาที่ผมไดบอกเมื่อสักครู กิจกรรมใดก็

แลวแตที่มัสยิดไดทําอยางตอเน่ืองและเกิดผลประโยชนและมีการเปลี่ยนแปลง

ที่ ดี ข้ึน ชุมชนดีข้ึนเขาก็จะทําแผนอยางตอเ น่ืองมาทันที เราก็ไดอนุมั ติ

งบประมาณ กอนที่ผมจะเขามา เขาก็รูวาชวงไหนคือชวงที่จะของบประมาณ 

ชวงไหนที่ทําไปแลวเปนโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชน การทําอยาง

ตอเน่ือง เราก็อุดหนุนสนับสนุนอยางตอเน่ือง เพราะมีการประเมินทุกโครงการ 

และทานสมาชิกสภาฯเองก็เปนคณะกรรมการประเมินแผนงานขอบัญญัติของ 

อบจ.อยูแลว ทานก็คงจะทราบดีวาทุกโครงการ ทุกแผนงานตางๆ ที่ลงในพื้นที่

น้ันจะเกิดประโยชนหรือไม  ดูแลวไมเกิดประโยชน และทางผูบริหารเองไดต้ัง

งบประมาณอยางตอเน่ือง   ทานก็สามารถที่จะอภิปราย  เชน  อุดหนุนมัสยิด 

 

 

 



-๑๘- 

 

กลางตะลุบัน เขาจัดการอบรมกลุมสตรีอยางตอเน่ืองและมีการขยาย  

ประธานชมรมก็เปนมารดาของทานยูนัยดล  เขาทํางานอยางจริงจังและ

เขมแข็งมาก  และเขาบริหารจัดการเปนอยางดี มีการอบรมทุกๆ อาทิตย มีทั้ง

กลุมเยาวชน กลุมสตรีอบรมอยางตอเน่ืองและเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก พอถึง

เวลาทํางบประมาณเราก็มีการประเมินโครงการที่เราอุดหนุนทุกพื้นที่ ทุก

หนวยงาน ทุกองคกรจะตองมีการประเมินวามันเกิดประโยชนหรือไม ชุมชน

จะไดรับประโยชนหรือไม เขาใชองคกรมัสยิดเปนที่ต้ัง มัสยิดจดทะเบียนนิติ

บุคคล เราก็สามารถอุดหนุนงบประมาณได โดยที่เราไมไดเขาไปกาวกาย เรา

เขาไปตรวจสอบและประเมินโครงการให เขาใชมัสยิดเปนที่อบรมสัมมนา 

มัสยิดไมไดเปนที่ละหมาดอยางเดียว เขาใชจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองและเปน

ประโยชนตอชุมชน เพราะฉะน้ันก็ไมแปลกที่เราจะอุดหนุน มันก็มีอยูสองสาม

มัสยิดน้ีแหละ  เชนเดียวกับโรงเรียนเอกชนก็สามารถจะทําได  ถาเปนกิจกรรม

ที่เกิดประโยชนกับชุมชน เพราะชุมชนมาจากทุกแหงทุกที่เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของบุคคล เราก็ใหการอุดหนุนได แตเมื่อใดสมมุติวา ปน้ีเราอุดหนุนไปแลว 

เราไปประเมินจากเดิม ๑๐๐ คน ปหนา เหลือ ๕๐ คน เราก็ตองตัด

งบประมาณลงหรืออาจจะยุบโครงการน้ันได  เชน  โครงการที่ทานนิอันวาร 

ไดอภิปรายเมื่อสักครู  คือโครงการอบรมครูผูสอนการอานอัลกุรอานตาม

แนวกีรออาตีและอิกเราะห  เราเห็นครูผูสอนและประเมินแลวเห็นวา ตาม

แนวกีรออาตีสวนใหญทุกคนใหความสนใจ ครูสอนแลวเด็กเขาใจ เด็กสามารถ

อานไดถูกตอง นําไปปฏิบัติได และวิทยากรเองก็มีเครื่องมือเครื่องไมในดานน้ี

โดยเฉพาะ เราเห็นแลววาตามแนวกีรออาตีดีที่สุด เราก็ยุบตามแนวอิกเราะห 

และไปเพิ่มงบประมาณตามแนวกีรออาตีอยางเดียว เพราะมีคนตองการที่จะ

เรียนในแนวกีรออาตีมากกวา น่ีเปนขอพิจารณาของเราครับ มันก็ไมแปลกที่

ทานไดต้ังขอสังเกต เพราะทานเห็นวาปที่แลวก็มีมัสยิด ๓ แหง ปน้ีก็มีมัสยิด ๓ 

แหงอีก ก็ไมแปลกเพราะเขารับผิดชอบและเราไดประเมินทุกป โครงการเขามี

ประสิทธิภาพ  แตสมมุติวาชุมชนใด มัสยิดใดตองการใชมัสยิดเปนที่พัฒนา

ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในพื้นที่  ทุกกลุมเปาหมายก็สามารถที่จะขอ

งบอุดหนุนจาก อบจ. ได  แคน้ันเองครับ   ผมเองเคยพูดคุยและพบปะทานที่

ปรึกษาผม   ซึ่งเปนเลขาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี ทานก็คง

ทราบดี  สวนหน่ึงเราอุดหนุนไปยังคณะกรรมการอิสลามฯ  จัดอบรมวิทยากร 

 

 

 



-๑๙- 

 

พรอมที่จะกระจายลงไปมัสยิด   ผมไดพบปะกับผูนําศาสนา   โตะอิหมาม  

พูดและประชาสัมพันธอยูเสมอทานที่ปรึกษาผมก็อยู  พูดแลวพูดอีก ใหทํา

อยางน้ี  เพราะเราตองการจะเห็นคนของเรามีการพัฒนาโดยใชมัสยิดเปน

ศูนยกลาง  แตเราก็ไมไดเลือกมัสยิดอยางเดียว  หากพี่นองไทยพุทธจะทํา  วัด

ก็เชนกัน  ในภาพรวมของการต้ังงบประมาณของเราน้ัน  ไมไดเนนการ

สนับสนุนเพียงสองสามแหง   ในภาพรวมที่เราใหการสนับสนุนก็คือการต้ัง

งบประมาณในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุมอบใหมัสยิด ตาดีกา วัด สถานศึกษา 

ทั้งหมดอยูในภาพรวม  งบประมาณต้ังไวกอนหน่ึง มัสยิดไหนก็แลวแตที่เห็นวา

ตองการจะตอเติม  เพราะวามัสยิดคับแคบ  หรือจะมาละหมาดก็ไมได จะ

ประกอบศาสนกิจก็ไมได  หรือหลังคารั่วก็สามารถมาขอจาก อบจ. ได  เราก็

ไดใหการสนับสนุนในแตละปเปนรอยๆ  มัสยิด   แตเราจะไปบอกวามัสยิดน้ัน 

มัสยิดน้ีไมได  เพราะวามัสยิดมันเยอะ  เราต้ังงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ 

สนับสนุนใหมัสยิด ตาดีกา และวัด  ตรงน้ีเปนการต้ังงบประมาณทุก

ปงบประมาณ  ในสวนของการอุดหนุนมูลนิธิ  ทานก็ไดต้ังขอสังเกตวามีการ

อุดหนุนมูลนิธิเพียงแหงเดียว   ถาผมเดาไมผิดก็คือมูลนิธิเจาแมลิ้มกอเหน่ียว 

ผมใหการสนับสนุนทุกมูลนิธิ   เพราะการทําหนาที่ตรงน้ีจะตองใหความเปน

ธรรมทุกศาสนา  การทําหนาที่เปนนักบริหารจะตองเปนธรรม  และไมได

อุดหนุนมูลนิธิเดียว  ทานตองดูในเรื่องของสมาคมดวย  ซึ่งเปนนิติบุคคล

เชนกัน  ไมวาจะเปนสมาคมมุสลิม  สมาคมไทย  สมาคมจีน  เราก็ใหการ

สนับสนุน   สมาคมกีฬาเราก็ใหการสนับสนุนทุกป  สมาคมที่สอนเกี่ยวกับ

มุสลิมใหม   เราก็ใหการสนับสนุนงบประมาณ  แมแตสํานักงานคณะกรรมการ

อิสลาม   องคกรของรัฐที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตางๆ  เราก็สนับสนุนให

องคกรตางๆ  ที่เราเล็งเห็นแลววาองคกรน้ันมีความพรอมทุกดาน  สามารถทํา

ใหเกิดประโยชนกับชุมชนกับสังคมได ทําไดดีกวาเราดวยซ้ํา เชน เราใหการ

สนับสนุนในการอบรมพัฒนาศักยภาพของอูลามะ เราใหการสนับสนุนการ

พัฒนาของผูบริหารตาดีกา เราเห็นถึงคณะกรรมการอิสลามมีบุคลากรที่มี

ศักยภาพ  และสามารถที่จะทําหนาที่ดีกวาเรา  โดยที่วาเปาหมายคือสังคม

ไดรับประโยชน  เราตองการอยากจะเห็นพรอมกัน เพราะใครทําก็ได เราจะให

เขาทําหรือเราจะสนับสนุนหรือเราจะทํารวมกันก็ได อบจ. สามารถทําเองได   

ถาเห็นวาทําไปแลวดีกวาองคกรอื่น  เราก็ไมอุดหนุน แตหากเราเห็นวาองคกร

น้ันๆ  ทําดีมากกวาเราดวยซ้ําไป  เราอาจจะไมมีเวลาพอ   เพราะเรามีภารกิจ 

 

 



-๒๐- 

 

อยางอื่นที่รออยู  เขาทําไดดีกวาเราก็อยากเห็นงบประมาณที่อุดหนุนไปแลว 

ผลออกมาปรากฏวาประชาชนไดรับมากนอยแคไหน  มีการเปลี่ยนแปลง

หรือไม  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  งบประมาณที่เราอุดหนุนคุมคาครับ 

เพราะฉะน้ันการที่เราไดอุดหนุนไปยังมูลนิธิ  เพราะเราเห็นวามูลนิธิทําได

ดีกวาเรา และเขาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลถูกตองเราจึ งอุดหนุน

งบประมาณ แตการจะอุดหนุนเทาไหร อยางไรน้ัน อยูที่ผลออกมาเปนอยางไร 

ที่ทานต้ังขอสังเกตอีกเรื่องก็คือในเรื่องของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ที่ทาน

ยกตัวอยางเงินอุดหนุนรายหัวเด็กน้ันไมเพียงพอ เรื่องน้ีผมก็เขาใจเหมือนทาน 

เพราะวาปจจุบันน้ีโรงเรียนเอกชนเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก และทางผูปกครอง

เด็กสนใจที่จะสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน เพราะตองการฝากฝฝากไข 

เพราะเช่ือวาโรงเรียนสามารถปองกันความปลอดภัยใหกับลูกหลานเขา ไมวา

จะเปนโลกน้ีหรือโลกหนา น่ันเปนสิ่งที่เขาตองการแตในเรื่องของคุณภาพน้ัน 

เราจะปฏิเสธไมได เราตองยอมรับวาในเรื่องคุณภาพเราสูโรงเรียนของรัฐไมได

เทาที่ควร เพราะเรายังขาดปจจัยอีกหลายๆ ประการ ปจจัยที่สําคัญคือ 

งบประมาณที่จะตองสรรหาบุคลากรที่ดีๆ มาสอน เรายังขาดอยู เราไดรับการ

อุดหนุนงบประมาณเปนคารายหัวเด็กจากรัฐบาลมาก็แคใช พ.ร.บ.ความมั่นคง

เกี่ยวของเทาน้ันเอง ถาไมมี พ.ร.บ.เหลาน้ี เงินที่อุดหนุนใหกับโรงเรียนเอกชน

ก็ไมสามารถทําได แตถามวาโรงเรียนเอกชนกับทองถ่ินน้ันมีความผูกพันและ

สามารถทําอะไรไดบาง เราก็ทํามาอยางตอเน่ือง จริงอยูโรงเรียนเอกชนเราไม

สามารถที่จะเขาไปอยางเต็มที่ได เพราะวาเปนโรงเรียนเอกชน ไมสามารถ

สนับสนุนอยางใดอยางหน่ึง เพราะวามันขัดตอระเบียบกฎหมาย แตถาหาก

มองในภาพรวมที่เราเคยใหการสนับสนุน ไมวาจะเปนกิจกรรมดานกีฬา เราได

ต้ังงบประมาณไว ปน้ีเราก็ไดต้ังงบประมาณ เพราะวาเราไดมีการพบปะพูดคุย

กับชมรมของสมาคมโรงเรียนเอกชนของจังหวัดปตตานี เราใหความสําคัญกับ

โรงเรียนเอกชนที่เกิดข้ึนมากในขณะน้ี และเด็กนักเรียนที่มีเปนจํานวนมาก 

ตอไปในอนาคตผมเช่ือวาโรงเรียนเอกชนจะเพิ่มมากย่ิงข้ึน เราก็ใหความสําคัญ

มาตลอด โดยเราได ต้ั ง เปนคณะกรรมการจากผูทรง คุณวุฒิมาเปน

คณะกรรมการพัฒนาแผนของ อบจ. โดยยกเอามาจากสมาคม และตอไปเขามี

ปญหาอะไร ก็จะนําเสนอแผนงานไดทานก็ไปประชุมของสมาคม ประชุมระดม

สมองของทานไดอยางเต็มที่  ผมไดพิจารณาดูแลววาโครงการใด   แผนงานใด 

 

 

 



-๒๑- 

 

ที่มันขัดในเรื่องของระเบียบ เราก็ไมสามารถทําได แตหากไมขัดระเบียบเห็นวา

มันมีความจําเปน ความสําคัญ เราก็ต้ังงบประมาณไว เขาแผนและนําไปสูการ

ทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไป เรารูบริบทของโรงเรียน

เอกชน เราเห็นความสําคัญ เราอยากจะเห็นในภาพรวมคือวาเด็กออกจาก

โรงเรียนแลววาเปนเด็กเกงไหม แตโรงเรียนเอกชนก็เจออุปสรรคปญหาตางๆ 

ไมวาจะเปนบุคลากรทางการศึกษา เพราะวาทานก็มีเงิน ในเรื่องของการ

อุดหนุนจากภาครัฐมาก็คือคาอุดหนุนรายหัวเด็ก และก็นําไปใชจายเปน

คาตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา ไมวาจะเปนบุคลากรดานศาสนาหรือวา

สามัญ ทานก็เอาเงินน้ันมา อีกสวนหน่ึงก็อาจจะเปนเงินที่ไดมาจากอะไรตาง ๆ  

เล็กๆ นอยๆ คือไมเพียงพอ ทานจะไปจางบุคลากรที่เกงมาสอนเพื่อสราง

ช่ือเสียงใหกับโรงเรียน ทานก็ไมสามารถที่จะทําได ในดานเครื่องไมเครื่องมือก็

ยังขาดอยู เวนเสียแตวาผูบริหารหรือวาผูจัดการโรงเรียน หรือวาผูไดรับ

ใบอนุญาตน้ันมีทรัพยสิน มีธุรกิจใหญๆ สามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนเขาดี หรือ

อาจจะดีกวาโรงเรียนสังกัดการศึกษาบางแหง แตอีกหลายโรงเรียนเอกชนที่ยัง

ดอยอยู ตรงน้ีทานก็คงจะทราบดีเพราะวาทานมีโรงเรียนดวย ในภาพรวม

เยาวชนทั้งหมดไมวาจะเปนการศึกษาที่อยูในระบบเขตพื้นที่การศึกษา หรือวา

การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนเอกชนสอนสามัญ หรือ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา แมกระทั่งสถาบันปอเนาะ เราจะตองให

ความสําคัญ เราตองมองในภาพรวม สิ่งไหนที่เราสามารถทําไดและไมขัดตอ

ระเบียบเราจะใหการสนับสนุน และเราใหการสนับสนุนมาตลอด ไมวาวัสดุ

กอสราง และลงลึกเขาไปยังปอเนาะ เปนรอยแหง ที่ปอเนาะขอสนับสนุนจาก

เรา เมื่อเราสนับสนุนแลวสามารถที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานจติใจ

หรือพฤติกรรมการกระทําใหดีข้ึน ตรงน้ีเปนสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนใหทาน

สมาชิกสภาฯไดรับทราบและขอสังเกตการศึกษา ผมต้ังในปน้ีเพราะวาผมเห็น

ความสําคัญของการศึกษา ไมวาจะเปนการเปดประตูอาเซียนตอไปในป 

๒๕๕๘ อยางไร อีก ๒ ปขางหนาทองถ่ินทุกระดับจะตองมีการเตรียมการ

เพื่อใหเกิดการพัฒนาและตองเตรียมการในเรื่องงบประมาณดวย ในเรื่องของ

โครงการไมแปลกครับที่ทานต้ังขอสังเกตวา แหลงนํ้าเลี้ยงนอย ผมไมมองตรง

น้ัน ผมมองที่อนาคตขางหนา เราจะเตรียมคนของเราอยางไรสูประตูอาเซียน 

ผมขอขอบคุณที่ทานต้ังขอสังเกต ทุกประเด็นที่ทานถามและไดอภิปราย  ผมก็ 
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ไดตอบแลว และก็ใหทราบวางบประมาณในปน้ี  ถึงไมถูกใจหรือถูกใจ หรือ

โครงการใดที่ยังไมเพียงพอกับความตองการของแตละพื้นที่ของทานสมาชิก

สภาฯ ผมตองขออภัย แตผมก็ไดพยายามกระจายงบประมาณใหทั่วถึง และ

บางโครงการ เชน ถนนหนทาง เราก็ตองใหความสําคัญ ไมวาจะเปนโครงการ

เกี่ยวกับการถายโอน ซึ่งจะมีญัตติอีกญัตติหน่ึง เราดูแลรับผิดชอบถนนถาย

โอน ๓๐๐ กวากิโลเมตร เราไมไดรับงบประมาณในเรื่องของการมาพัฒนา   

การดูแล งบประมาณซอมเราก็ไมมี เราพยายามเซฟงบประมาณดังกลาวดวย

การจัดซื้อรถที่ผานมาตามที่ทานสมาชิกสภาฯไดมีมติอนุมัติผานสภาฯไปแลว 

แตก็ยังไมเพียงพอ ผมเช่ือวาทานสมาชิกสภาฯ อาจจะยังไมทราบ โดยเฉพาะ

ทานสมาชิกสภาฯ ทานใหม อาจไมทราบวาถนนสายน้ีเปนของ อบจ. ที่ทาน

เดินทางไปหาเสียงทั้งหมด ที่ลาดยาง เปนหลุมเปนบอตางๆ  สวนใหญเปน

ถนนของ อบจ. มีอยู ๓ หนวยงานเทาน้ันเอง ไมวาจะเปนทางหลวงชนบท 

โยธาธิการฯ และ อบจ. เรารับมาเราจะตองดูแล  และอยูในแผนของการซอม 

ถึงเวลาที่ตองซอมแซม ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดก็ตองเจอปญหาเหลาน้ี เราจะละทิ้ง

ไมได และจําเปนตองเพิ่มงบประมาณมากข้ึน เพราะมันเปนสิ่งจําเปน อยูใน

พื้นที่ของทานสมาชิกสภาฯบางครั้งทานอาจจะไมมีสวนรวมในเรื่องของการ

กําหนดโครงการตาง ๆ แตบังเอิญปญหาเหลาน้ันอยูในพื้นที่ทานโดยที่ไมรูตัว 

ทานก็สามารถที่จะนําไปหาเสียงไดเลย สามารถไปประชาสัมพันธนําเสนอได 

เพราะวาเราจะหยิบยกตามเวลา อายุการใชงานของถนนสายน้ันๆ มาจัด

เรียงลําดับ เชน ถนนผิวลาดยางแอสฟลทติก น้ันตองใชงบประมาณสายหน่ึง

ประมาณ ๔-๖ ล าน  ๗-๙ ลานก็มี   เพื่ อจะใหกระจาย เราก็ตองตัด

งบประมาณบาง  เด๋ียวไปเจอเขามาแลวจะมาบอกวาทําไมทําถนนลาดยาง

แอสฟสทติกครึ่งหน่ึง  มันก็ตองกระจาย เพราะฉะน้ันตรงน้ีเปนสิ่งที่ผม

อยากจะนําเรียนทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรตินะครับวา  ขอใหทานดูในภาพรวม

วางบประมาณปน้ีอาจจะผิดปกตินิดหนอย  เพราะวาพวกเราเขามาลาชา การ

ทํางบประมาณมันจะตองจัดทําแผน ทําประชาคม ผานคณะกรรมการตางๆ 

และไดต้ังคณะกรรมการทุกคณะถูกตองทุกอยาง แตจะถูกใจทานสมาชิกสภาฯ

ทั้งหมดน้ันก็คงไมได   ตรงน้ีเลยไดนําเรียนทานสมาชิกสภาฯ ไดทราบ และ

ขอขอบคุณที่ทานไดต้ังขอสังเกตและอภิปรายในวันน้ี  ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกฯ เปนอยางสูงที่ไดช้ีแจงรายละเอียดและขอสงสัย 

ประธานสภา อบจ.ปน. ของทานสมาชิกสภาฯ และครบถวนนะคะ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดมีขอสังเกต

ที่จะเสนอแนะอีกไหม  เชิญทานแวหามะ  แวกือจิก  คะ 

 

นายแวหามะ  แวกือจิก  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ   ทานนายกฯ  และทีมงานบริหาร 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง ตลอดจนทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายแวหามะ  

แวกือจิก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อําเภอเมือง

ปตตานี  ผมไดฟงทานนายกฯ  ไดช้ีแจงดวยกรอบอันจํากัด  และดวยภารกิจ

อันใหญหลวง  โดยภาพรวมของจังหวัดปตตานีสิ่งที่ผมกําลังจะต้ังขอสังเกต 

หนา ๔ ครับ หัวขอ ๒.๒ เราจะมองในมิติดีหรือไมดีก็แลวแตจินตนาการของ

แตละบุคคลครับ ถาเราดูงบตัวน้ี เราไมดูที่แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ป ๒๕๕๔ ต้ังไว ๑๔ ลานกวา ป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๑๘ ลานกวา และป 

๒๕๕๖ ต้ังไว ๑๓ ลานกวา  เชนเดียวกันกับแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทการ ป ๒๕๕๔   ๒๖ ลานกวา ป ๒๕๕๕   ๒๓ ลานกวา และป 

๒๕๕๖   ๒๐ กวาลาน ถาบุคคลภายนอกดูน่ีเขาจะตีวา  มิติปตตานีมี ๒ ดาน

ดวยกัน  ดานแรก อบจ. ไมจําเปนตองสนับสนุนหรือควรตัดงบประมาณไว 

ตามความเขาใจวา  สังคมโดยรวมของจังหวัดปตตานีและชุมชนเขมแข็งแลว 

แตหากแงลบ  ผูที่จัดทําหรือเสนองบประมาณเพื่อให อบจ. จัดสรร ยังไม

เขาใจกระบวนการ  เพราะฉะน้ัน ๒ เรื่อง ๒ มิติ สําคัญครับ  ผมดูน่ีในดาน

สรางความเขมแข็งของชุมชนเทาๆ กับการศึกษาของเยาวชนในปจจุบัน  แต

ตัวเลขที่ปรากฏอยูเปนตัวเลขที่ลดลง  ตรงน้ีเปนดัชนีช้ีวัดของจังหวัดปตตานี

โดยรวม  ดานศาสนาก็เหมือนกัน  บงบอกวาโดยภาพรวมแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการน้ี อบจ. ไดทุมเทพอสมควรแลว  ป ๒๕๕๖  จึงได

ลดลง  ตรงน้ีมุมมองความเขาใจหลายคนอาจจะตีความไมเหมือนกัน  ตอไป

หนา  ๑๐๙-๑๑๐  ผมดูงานสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน   โดยมีตัวเลข

ภาพรวมก็คือ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  เทาน้ัน  และแบงเปน  ๕  อําเภอ  ดวย

ภารกิจแตละอําเภอไมเหมือนกัน   แตโดยรวมแลวคือ   เพื่อขัดเกลาจิตใจของ

พี่นองในชุมชนน้ันๆ   ผมเขาใจวาปจจัยรูปแบบและวิธีการไมเหมือนกัน  

ต้ังแต  ๑.๓.๒๕  เรื่อยไปจนถึง  ๑.๓.๒๙   โดยภาพรวมปน้ี อบจ. ต้ังไว ๕ 

อําเภอ  แสดงวาอําเภออื่นยังไมมี   ก็คงจะเปนปหนาอยางที่ทานนายกฯ ได

บอกแลววางบประมาณเราปน้ีจํากัดจริงๆ     เพราะวามีขอจํากัดในเรื่องเวลา 
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 แตผมอยากจะเนนเรื่องเหลาน้ี เรื่องพิธีการอะไรตางๆ  สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมจะ

ต้ังขอสังเกตก็คือวิธีประเมิน เราจะประเมินคาอยางไรตอสิ่งเหลาน้ีใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ผมกลัววาการใหงบประมาณปน้ีไมจบ ปหนาก็ใหอีก 

สําคัญคือฝายเราจะต้ังเกรดเฉลี่ยของความสําเร็จของแตละงานอยางไรครับ 

ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก    ที่เปนหวงและไดต้ังขอสังเกตใน 

ประธานสภา อบจ.ปน. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน และดานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ มีสมาชิกสภาฯทานอื่น จะต้ังขอสังเกตหรืออภิปรายไหมคะ ไมมี

นะคะ คือดิฉันขอทําความเขาใจกับทานสมาชิกสภาฯนิดหน่ึงคะ ดิฉันอยากจะ

ใหทานอภิปรายรวดเดียวเลย และใหทานนายกฯตอบทีเดียวเลย จะไดไม

เสียเวลา  เชิญทานรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  คะ 

 

นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานนายกฯ  และผูเขารวมประชุม 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.เมือง ทุกทาน กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  เขต ๒  อําเภอเมืองปตตานี  กอนอื่นขอช่ืนชมวิสัยทัศน

ของทานนายกฯ  วาเปนผูที่มีวิสัยทัศนและเปนบุญของประชาชนที่ไดเลือก

ทาน  ผมขอวกมาเรื่องของตลาดโตรุงอีกครั้ง  ในเรื่องของการจัดจาง

คาตอบแทนนอกเวลาราชการที่  ต้ังไว ๖๐,๐๐๐ บาท  เกี่ยวกับศูนยกีฬาใน

รมดวย  เมื่อสักครูผมไดเอยกับทานนายกฯ   ผมเอะใจวาทานนายกฯ  บอกวา

ไดลงพื้นที่ตลาดโตรุง  ชาวบานหรือกองคลังไมไดบอกทานหรือครับวา  ศูนย

กีฬาในรมไดปดแลว  และตอนน้ีความคาดหวังของประชาชนบริเวณน้ัน  หรือ

ประชาชนในจังหวัดปตตานีวา   เขาจะมีสถานที่ไวออกกําลังกายอยางมาก  

เพราะขณะน้ีประชาชนไดไปใชบริการสถานที่ออกกําลังกายของเทศบาล   

ทางชาวบานเขาฝากผมมาและผมเรียนทานประธานสภาฯ  ผานไปยังทาน

นายกฯ   ทานมีแผนงานหรือจะพัฒนาศูนยกีฬาในรมของ อบจ. อยางไร  ใน

เรื่องของการศึกษา  ผมขอช่ืนชมทานนายกฯ วาทานมีวิสัยทัศนทางดาน

การศึกษา    โดยเฉพาะคุณภาพของนักเรียนไมไดเนนทางวัตถุ  โดยเฉพาะ 

อบจ.น่ี   มีความรับผิดชอบโรงเรียนอยู   ๒  โรง   ซึ่งโรงเรียนทั้ง  ๒  โรงน้ี

เปนที่ยอมรับของประชาชน        และไดสงลูกหลานเขาเรียนเปนจํานวนมาก      
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ก็นายินดี  เพราะทราบมาวาบางโรงน้ี  แมแตเด็กในพื้นที่ที่อยูใกลกับโรงเรียน

ก็ยังไปเรียนที่อื่น  ก็บงบอกถึงสถานที่เรียนน้ันวามีปญหาในเรื่องของคุณภาพ 

และในสวนที่ผมต้ังขอสังเกตนิดหน่ึง   หนา ๕๐  ขอ ๑.๓.๔๙  ทานนายกฯ  

ได ต้ั ง งบประมาณไว  ๘ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่ อจ ายเปนค าจัดทํ าสื่ อ

ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก

นักเรียน หองสมุด และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี  ต้ังงบประมาณไว 

๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ผมเองก็เคยทํางานดานสื่อสารมวลชนมากอน คือวา

จํานวน  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  มันมากไปหรือเปลา  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานรามดิน  อารีอับดุลซอมะ ที่เปนหวงในหลายๆ ดานของ 

ประธานสภา อบจ.ปน. รางขอบัญญัติฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานอื่นจะอภิปรายอีกไหม เชิญทานมูฮํามัดอาลาวี  

บือแน คะ 

 

นายมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  ขอความสันติสุขจงมีแดทุกทาน เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ทุงยางแดง ทานรองนายกฯ   และเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน   กระผม   

นายมูฮํามัดอาลาวี   บือแน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เขตอําเภอทุงยางแดง หนา ๘๐ ขอ ๑.๕.๕ ครับ ต้ังงบประมาณไว ๓๘,๐๐๐ 

บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษามลายูกลางสูประชาคมอาเซียนแก

เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการภาษามลายูกลางใหแกเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม เชน 

โตะ เกาอี้ กระดานไวทบอรด โปรเจคเตอร และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน  

ผมดูแลวเงินนอยเหลือเกิน จะไปอาเซียนไดอยางไร และเรามาเปดดูหนา ๘๓  

ขอ ๑.๕.๒๐ ต้ังงบประมาณไว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

สมาคมกีฬาจังหวัดปตตานี ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

กีฬา สนับสนุนชมรมตางๆ ในสังกัดสมาคมเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาดานกีฬา

ตางๆ  การจัดการแขงขันกีฬาตางๆ การจัดสงทีมและนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาในระดับตางๆ  การสนับสนุนกีฬาอาชีพเพื่อมวลชน   การสงเสริม 

 

 

 

 



-๒๖- 

 

 กีฬาระดับชุมชนและการบริการชุมชน รวมถึงการปรับปรุงสถานที่เก็บฝกซอม

นักกีฬา ภายในสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ทานนายก

ฯต้ังไว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดปตตานี ตรงน้ีทาน

ไมเขียนไมใสคําวาอาเซียน นาจะเขียนคําวาอาเซียนเขาไป เพราะเม็ดเงิน

มหาศาล ผมใหขอคิดครับ และหนา ๑๐๙ ขอ ๑.๓.๒๓ ต้ังงบประมาณไว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อ

สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสไดเปดโลกทรรศน และกลาแสดงออก โดยจายเปนคา

ประชาสัมพันธ คาจัดสถานที่ คาประกวด คารางวัล คาอาหารและเครื่องด่ืม 

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ผมอยากถามทานนายกฯวาวันเด็กแหงชาติ

ของ อบจ. เราไดจัดงานวันเด็กหรือไม หากจัดเราจัดเฉพาะของเรา หรือวาเรา

สนับสนุนองคกรอื่น  กระผมในฐานะที่เปนสมาชิกสภาฯ  ไมใชเฉพาะอําเภอ

ทุงยางแดงอยางเดียว บานเดิมผมอยูอําเภอยะรัง บานภรรยาอยูอําเภอมายอ 

ปจจุบันน้ีผมอยูอําเภอทุงยางแดง  บางครั้งสถานศึกษา  โรงเรียนตางๆ ก็ถาม

ผมวาจะของบประมาณจาก อบจ. ปตตานี  ไดไหม  เพื่อจะเอามาสนับสนุนวัน

เด็กแหงชาติ  ผมก็ตอบไมไดวามีการสนับสนุนหรือไม  ปที่แลวในนามโรงเรียน

ของผม  ผมไดมีหนังสือถึงทานนายกฯ  และทานไดใหการสนับสนุนนิดหนอย 

สนับสนุนพัดลม ๑ ตัว  สมุดประมาณ ๖ โหล  ผมฝากมายังทานประธานฯ

ผานไปยังทานนายกฯ  ชวยช้ีแจงดวย  ในเรื่องวันเด็กและเรื่องตางๆ ที่ผมได

ต้ังขอสังเกต  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานมูฮํามัดอาลาวี    บือแน   ที่ไดต้ังขอสังเกตหลายขอพอ 

ประธานสภา อบจ.ปน. สมควร  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดมีขอสังเกตหรืออภิปรายอีกไหมคะ เชิญทาน

นายกฯ  ตอบขอสังเกตของทานสมาชิกสภาฯ  คะ 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ   ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายก อบจ.ปน. ทุกทาน ผมขอขอบคุณอีกครั้งหน่ึงที่ทานสมาชิกสภาฯ  ไดอภิปรายเพิ่มเติมใน

สวนของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งทานแรกก็คือ 

ทานแวหามะ  แวกือจิก  ก็ไดต้ังขอสังเกตในดานการสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชน ในเรื่องงบประมาณตางๆ ตรงน้ีผมก็ไดนําเรียนต้ังแตตนวา เราน้ันถือวา 
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 เปนองคกรหน่ึงที่มีงบประมาณและบุคลากร และมีองคกรหลายๆ องคกรและ

มีฟงกช่ันหลายฟงกช่ันที่มีงบประมาณลงมา แตอยาลืมวาการต้ังงบประมาณ

น้ัน ไมใชเปนการต้ังโดยที่ไมไดประสานแผนงานตางๆ ซึ่งจะมีการประสาน

แผนตองสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ตองสอดรับกับนโยบายของจังหวัด

ดวย ทุกหนวยงานมีโครงการและแผนงานอะไรบาง เพราะฉะน้ันการสราง

ความเขมแข็งใหกับชุมชน จะมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยูแลว แต

หากวาทุกคนเนนไปดานเดียวหมด งบประมาณเหลาน้ันก็จะกระจุกอยูดาน

เดียว เราตองคํานึงถึงแผนงานของหนวยงานอื่นๆ ดวย ไมใชวาของเราอยาง

เดียว ตองดูทั้งระบบสิ่งน้ีจึงเปนที่มาของงบประมาณที่ลดหลั่นลงไป ตรงน้ี

อาจจะนําเรียนใหทานแวหามะ  แวกือจิก ไดเขาใจ บางแผนงานบางโครงการ 

เชน การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไมใชมองภาพมิติเดียว จะมีแผนงาน

และโครงการที่จะไปเกื้อกูล เชน การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การ

กอสรางถนนเพื่อใหชุมชนนําผลผลิตมาสูตลาด น่ีก็เปนการสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน เราตองมองทุกมิติ ทุกระบบ เราตองมองทุกดานที่จะไปเกื้อกูล 

สงเสริม และสนับสนุนกัน ในสวนของทานรามดิน   อารีอับดุลซอมะ ผมตอง

ขอโทษดวย เมื่อสักครูผมก็ไมไดขยายความอยางละเอียด และทานก็ไดต้ัง

ขอสังเกตรอบสองข้ึนมา อันน้ีผมก็ตองช้ีแจงตอนะครับ ในสวนของตลาดโตรุง 

เรื่องศูนยกีฬาในรม จริงๆ ผมทราบแลววาเราไดปดศูนยกีฬาในรม เพราะทาง

เทศบาลเองก็ไดมีศูนยกีฬาแลว และทางพี่นองชุมชนในเขตเทศบาล  ก็สนใจ

ไปออกกําลังกายทางเทศบาล  ในสวนของเครื่องไมเครื่องมือที่อยูในศูนยกีฬา

ในรม  เราก็ไดเก็บไวที่สนามกีฬากลาง อบจ. ไปรวมกับหองฟตเนสใตอัฒจรรย 

ที่ไมมีหลังคาที่สนามกีฬากลาง อบจ. แตถามวาผมมีแผนอยางไรบาง  ในการที่

จะปรับปรุง พัฒนา ผมเองก็ยังไมลืมที่ไดรับปากไวกับพี่นองประชาชนในเขต

เทศบาลและอยู ในเขตพื้นที่ของทานสมาชิกสภาฯดวย ผมเองก็ได ให

ความสําคัญตลอดเวลา ยังไงผมก็ตองทําและขอยืนยัน เมื่อกอนก็เหมือนกัน

ครับ ตอนที่ทานมูฮําหมัดปาเรซ  โลหะสัณห  เคยเปนสมาชิกสภาฯ ในเขต

เดียวกับทานรามดิน  ก็ไดใหความสําคัญในเรื่องน้ีเชนกันและทานปาเรซ ก็ได

ทําหนาที่ไดดี  ไปพบปะพี่นองประชาชน นําปญหาตางๆ มาพูดคุยกัน  และได

มีการพบปะหารือ รับฟงเสียงสะทอนจากชุมชนในเขตเทศบาล ตรงน้ันเราก็ได

ขอมูลหลายอยาง   ซึ่งเราก็ไดมีแผนที่จะออกแบบโซนขางลาง   เราจะทําเปน 

 

 

 



-๒๘- 

 

ตลาด สวนโซนดานบนตอไปเราจะตองเช่ือม  เราจะตองรื้อใหมทําเปนอีกข้ัน

หน่ึง ตองดูวาทําอะไรใหเหมาะสมและเปนสวัสดิการใหกับชุมชนเมือง ผมเอง

มองวาตองเปนคอนเซ็ปเดิม คือศูนยกีฬาในรม อาจจะเปนกีฬาประเภทใด อยู

ที่ความเหมาะสมในเรื่องของพื้นที่วาพื้นที่กี่ตารางเมตร เหมาะกับกีฬาประเภท

ไหน บริเวณน้ันเปนหองสองหอง เราจะเช่ือมใหเปนหองเดียว โดยใหวิศวกร 

กองชาง ไปสํารวจดูวาเราจะเช่ือมสองฝงใหเปนพื้นเดียวกัน อาจจะมีเสาอยู

ตรงกลางคํ้าไว ตองปลอดภัยเปนไปตามกฎหมาย ผมดูเพื่อที่อยูวาเราจะทํา

อยางไร ซึ่งมีกิจกรรมอยู ๒ ทางเลือกคือ อาจจะเปนฟุตซอล ซึ่งมีเสียงสะทอน

วา ถามีกีฬาฟุตซอลในรมก็ดี ถามีอยูในชุมชนก็ถือวาเปนสวัสดิการใหกับ

ชุมชนในเขตเทศบาล และสองอาจจะสนามแบดมินตัน หรืออาจจะเปนศูนย

หองสมุดประชาชน ตรงน้ีผมไดกําหนดตัวเลือกไว โดยที่เราตองคํานึงวาพื้นที่ 

ตรงน้ัน กี่ตารางเมตร และเหมาะสมกับกิจกรรมอะไร ประเภทไหน สวน

ดานลางตองเปนศูนยอาหารอยางเดิม แตจะตองมีการปรับปรุง และอีก

แผนงานหน่ึงที่เราไดคิดกัน สําหรับผูที่นําสิ่งของมาขายบริเวณน้ัน ตองไมเปยก

ฝน ตองมีหลังคารอบนอก เราจําเปนตองจางบริษัทที่ปรึกษาในเรื่องของการ

ออกแบบ โครงสราง อะไรตางๆ ตรงน้ีขอนําเรียนวาเรามีแผนงานไวเรียบรอย

แลว และขอยืนยันครับ และทานสมาชิกสภาฯ สามารถที่จะไปพูดกับชุมชนได 

ในสวนของทานมูฮํามัดอาลาวี   บือแน   ที่ทานไดต้ังขอสังเกตไมวาเรื่องการ

รองรับอาเซียน  โดยที่ต้ังงบประมาณไว ๓๘,๐๐๐ บาท  ขอนําเรียนวามันอยู

ในประเภทเงินอุดหนุน ที่เขาทําประชาคม โดยทางมูลนิธิเองน้ัน ไดขอเงิน

เพียงเทาน้ี  เพื่อเปนสวนหน่ึงเขาไปสนับสนุนกิจกรรมที่ เขามีอยู  เรา

จําเปนตองใหการสนับสนุนทุกๆ ดานที่ เห็นวา เขามีความต้ังใจจริงๆ 

กลุมเปาหมายชัดเจน  โครงการและหลักการเหตุผลชัดเจน เขาขอมาเทาน้ี เรา

จะไปเพิ่มไดอยางไร เวนเสียแตวาถาโครงการน้ีประสบความสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ

ออกมา เด็กสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได เด็กพัฒนาได พูดภาษามลายูได 

พูดภาษาอาเซียนได  เราก็ตองสนับสนุน  เขาขอมาเราก็ตองเพิ่มงบประมาณ

ใหเขา เปนการอุดหนุน เขาคิด เขาทํา เขาพรอมที่จะทํา เขาขอจํานวนเทาน้ี 

ไมมีรัฐบาลไหนหรอกครับวาเขาขอเทาน้ีใหมๆ อยางน้ี แลวไปใหอีกสองสาม

เทาตัว เขาคิดที่จะรองรับอีกดานหน่ึง เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเรื่องของ

ภาษาอังกฤษ  ภาษามลายู  เพื่อเปดประตูอาเซียน  ป ๒๕๕๘  มันก็ยังไมสาย 

 

 

 



-๒๙- 

 

หากวาโครงการน้ีประเมินโดยคณะกรรมการฯ แลว เ ด็กสามารถพูด

ภาษาอังกฤษได  ภาษามลายูได ผลสัมฤทธ์ิออกมาดี เขาของบประมาณป

๒๕๕๗ ตอ ขอมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราก็ใหการสนับสนุนเขาอีก เพราะวา

เปนการชวยเหลือเราอีกดานหน่ึง เปาหมายคือ เขาตองการผลิตเด็กเกงๆ มี

คุณภาพ เราก็เชนกันในสวนของวันเด็ก เราไดดําเนินกิจกรรมของเราเอง โดย

ที่รวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเปนเวทีกลางใหเขา ที่ผมใหการ

สนับสนุนทานมูฮํามัดอาลาวี   บือแน  น้ัน เปนเงินในกระเปาผมเอง เพราะวา

ตามระเบียบมันทําไมได ในเมื่อทานเปดเผยตรงน้ี  ผมก็ตองบอกวาผมใหเงิน

ผมเอง จะบอกวาวันเด็กแหงชาติที่เราจัดทุกป มีเด็กจํานวนมาก เด็กที่ยังขาด

โอกาส ถาโรงเรียนไหนเด็กยังไมมีที่ไป โรงเรียนไมมีงบประมาณจากเขตพื้นที่

การศึกษา ไมสามารถจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติได เขาก็สามารถไปรวมกับ

หนวยงานอื่นที่จัดกิจกรรมได ที่เราจัดงานวันเด็กแหงชาติทุกปคือวา เปนที่

รวมพลของเด็กๆ ทําใหเด็กไดมีโอกาสไดมาแสดงออก รับรางวัล พบผูใหญ คือ

เด็กที่อยูในเขตพื้นที่ของสมาชิกสภาฯแตละทาน เราก็ไดประสานวาใครสมัคร

ใจ แตการจะใหกระจายทั่วทุกพื้นที่ มันเปนไปไมได บางโรงเรียนเขามีกิจกรรม

ของเขา แตของเราคือเก็บตกโรงเรียนที่ไมมีที่ไป เราเลยจัดกิจกรรมน้ีทุกป 

และมีจํานวนเด็กเพิ่มข้ึนจํานวนมาก ผลออกมาประเมินแลวผานเสียงสะทอน

กลับมาดี เราทําการประเมินในวันน้ันเลย เพราะเปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพียงวัน

เดียว แตละกองที่รับผิดชอบจะมีคณะกรรมการประเมินกิจกรรมวาเด็กมีความ

พอใจมากนอยแคไหน เด็กอยากเห็นอะไร ไมอยากเห็นอะไร อยากไดอะไรบาง 

เมื่อเกิดประโยชนเราจึงไดต้ังงบประมาณอยางตอเน่ือง คงจะเปนอาเซียนไมได 

วันเด็กก็คือเฉพาะในจังหวัดเทาน้ัน ในสวนของสมาคมกีฬาฯที่อุดหนุน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนปกติ เพราะชมรมมีมาก ๒๙ ชมรม เกือบ ๓๐ ชมรม 

ที่ขอจดชมรมใหมเยอะครับ วันน้ีอุปนายกสมาคมกีฬาฯ ก็อยู ทานที่ปรึกษาผม 

การจะไมสนับสนุนน้ันคือเราสนับสนุนใหชมรมตางๆ ไดจัดกิจกรรมสวนหน่ึง

เทาน้ันเอง อยาไปมองวาตอนน้ีฟุตบอลดีวีช่ัน ๒ เกิดข้ึน ปตตานีเอฟซี มัน

ไมใชเปนของใครคนหน่ึง เปนของจังหวัด ตามคําสั่งของจังหวัด เปนโครงการ

สนับสนุนใหนักกีฬาไปสูอาชีพ มีรายไดเปนของตัวเอง มีคณะกรรมการและ

สมาคม ซึ่งเปนนายกสมาคมทําหนาที่ในการเปนผูจัดการทีมตามคําสั่งของ

จังหวัด เราก็ต้ังงบประมาณเผื่อไว เพราะวาการไปสูกีฬาอาชีพ ก็มาจากพี่นอง 

 

 

 



-๓๐- 
 

 

ลูกหลานของพวกเราชาวปตตานี ที่มาจากอําเภอทุงยางแดงก็มี ตรงน้ีก็เปนแค

สวนหน่ึงอาจจะ ๕๐-๕๒ ลาน อาจจะไปที่ชมรมทุกประเภทที่ขอสนับสนุน ที่

เขาสามารถพัฒนาตัวเขาเอง เขาสรางรายได สรางช่ือเสียง สรางเกียรติประวัติ 

และรายไดที่เขามาในสมาคมกีฬาฯ โดยที่วาเขาสามารถควาเหรียญตางๆ น่ันก็

คือหน่ึงในหลักเกณฑการประเมินที่จะสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณมายัง

สมาคมกีฬาฯของเราน่ันอยูในระดับที่ไมอายใคร อยูในระดับที่ ๒ ของประเทศ 

ที่ไดรับงบสนับสนุนจากการกีฬาแหงประเทศไทย และตัวช้ีวัดอยูที่ทุกประเภท

กีฬาที่สงไปแขงขัน ที่เขาทําเหรียญมาใหเราจากการที่เราไดสนับสนุนใหชมรม

ตางๆ ไมวาจะเปนการแขงขันกีฬาแหงชาติ ไดรับเหรียญมาน่ันแหละเปน

ตัวช้ีวัดที่ทําใหเราไดรับงบประมาณสนับสนุนอุดหนุนจากการกีฬาแหงประเทศ

ไทยมาอยูกับสมาคมกีฬาฯจากเดิมที่ผมไดมาบริหารสมาคมกีฬาเดิมเราได

รับมาประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ปจจุบันน้ีเราไดรับงบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลานกวา เรา

อยูอันดับ ๒ ของประเทศ และผูบริหารสมาคมกีฬาฯ เอางบประมาณสวนหน่ึง

ไปสนับสนุนชมรมกีฬาประเภทตางๆ ที่อยูในสังกัดสมาคมกีฬาในจังหวัด

ปตตานี และสรางช่ือเสียง ไมวาจะเปนเรื่องการอบรมของชมรมอบรมนักกีฬา 

และไปแขงขันสรางช่ือเสียงข้ึนมา จนสุดทายติดอันดับ ๒ ของประเทศ เราใน

ฐานะผูเกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนก็นาจะภูมิใจในตรงน้ัน แตถามวาเพียงพอ

หรือไมก็ยังนอยนิดนะ ตามที่ชมรมไดรองขอมา ตรงน้ีขอนําเรียนช้ีแจงเพิ่มเติม

เทาน้ีครับ 
 

 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกฯ  ที่ไดช้ีแจงตอขอสงสัยของทานสมาชิกสภาฯ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ทานสมาชิกสภาฯคงเขาใจมากข้ึนนะคะ และไดรับฟงเรื่องดีๆที่ทานนายกฯ ได

บอกกลาวเรื่องกีฬาไปแลว และเราก็ไดใชเวลาในการอภิปรายพอสมควรแลว

นะคะ ตอไปดิฉันจะขอลงมติในวาระที่หน่ึง 

  - สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบรับหลักการในรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ กรุณายกมือข้ึน  เอามือลงคะ 

เห็นชอบจํานวน  ๒๖  เสียง   

  - สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบรับหลักการในรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ กรุณายกมือข้ึน ไมมีนะคะ 

  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ ใหความเห็นชอบรับหลักการในรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอไป 

 

 



-๓๑- 

 

 ในวาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติจะตองสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับน้ีใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งสภาฯไดแตงต้ังคณะกรรมการเรียบรอยแลว มีทาน

อับดุลเลาะ  มาเส เปนประธาน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรค ๓ ใหสภาฯกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว

ไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณน้ัน และใหสภากําหนดวัน เวลา สถานที่ในการแปรญัตติของ

คณะกรรมการตามขอบังคับขอ ๔๙, ๕๐, ๑๑๐ ลําดับตอไปขอใหที่ประชุม

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  เชิญทานนิอันวาร   นิเดรหะ  คะ 

 

นายนิอันวาร  นิเดรหะ  เรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ทานนายกฯ   และคณะผูบริหาร  

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.ยะหริ่ง เพื่อนสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายนิอันวาร   

นิเดรหะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อําเภอยะหริ่ง 

เมื่อสภาฯไดรับหลักการวาระแรกแลว  ผมขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปน

เวลา ๒๔ ช่ัวโมง  ต้ังแตวันน้ี วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง

วันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอผูรับรองดวยครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรับรองถูกตองคะ  ขอบคุณทานนิอันวาร   นิเดรหะ  มีสมาชิกสภาฯ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหม ไมมีนะคะ หากไมมีก็สรุปวาสภาฯเห็นชอบตามที่

ทานนิอันวาร  เสนอ  ตอไปดิฉันจะใหสภาฯกําหนดวันที่จะใชแปรญัตติ  วาจะ

ใชเวลาแปรญัตติกี่วัน  จากวันไหนถึงวันไหน เวลาเทาไหร สถานที่ที่ไหน เชิญ

ทานอับดุลการิม  ยูโซะ  คะ 

 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ  เรียนทานประธานฯที่เคารพ คณะผูบริหาร  ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาฯ 

ส.อบจ.ปน.เขต อ.กะพอ ผูทรงเกียรติ และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  กระผมนายอับดุลการิม  ยูโซะ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขตอําเภอกะพอ ขอเสนอ

ระยะเวลาการประชุมพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติใน

วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ขอผูรับรองดวย  ขอบคุณครับ 

 

 

 



-๓๒- 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ผูรบัรองถูกตองคะ มสีมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหม  ไมมี 

ประธานสภา อบจ.ปน. นะคะ สรุปวาสภาฯ เห็นชอบตามที่ทานอับดุลการิม เสนอนะคะวา ระยะเวลา

เสนอคําแปรญัตติไมนอยกวา  ๒๔  ช่ัวโมง  คือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. และ

ประชุมพิจารณาแปรญัตติ  วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง

เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

ดังน้ัน  ดิฉันจะขอนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ , วาระที่ ๓  ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม  

๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  ตอไปจะเขาสู  

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม    เชิญทาน

นายกฯ แถลง  คะ 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ที่เคารพ  ทาน 

นายก อบจ.ปน. สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ได

เล็งเห็นถึงความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน ดานโครงสรางพื้นฐาน จึงไดพิจารณาคัดเลือกถนนที่ไดรับมอบตาม

ภารกิจถายโอนที่ ชํารุดเสียหายจากการใชงาน และมีความจําเปนตอง

ดําเนินการซอมแซมโดยเรงดวน จํานวน ๑๔ สายทาง, โครงการจัดซื้อ

เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  จํานวน ๒ รายการ  แตเน่ืองจากไมสามารถต้ัง

งบประมาณในการดําเนินการดังกลาวโดยวิธีปกติได  จึงขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม เพื่อดําเนินการ จํานวน ๑๖ โครงการ โดยมีคาใชจายในการดําเนินการ

เปนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๖๙,๐๐๐.- บาท(เงินสามสิบเกาลานเกาแสนหกหมื่นเกา

พันบาทถวน) ประกอบดวย 

(๑) กอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลท สาย อบจ.ปน.๓๐๕๓ 

บานคอกวัว-บานทากุโบ อ.หนองจิก จ.ปตตานี  ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหล

ทางขางละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทาง ๗๗๕.๐๐ เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๖,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปนเงิน 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานบาทถวน) 

 

 

 

 



-๓๓- 

 

(๒) กอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลท สาย อบจ.ปน.๓๐๕๔ 

บานโคกดีปล-ีบานฮูแตบองอ อ.หนองจกิ จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร 

ไหลทางขางละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทาง ๗๗๕.๐๐ 

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๖,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปน

เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานบาทถวน) 

(๓) ซอมสรางถนนผิวแอสฟลท สาย อบจ.ปน.๓๐๔๖ บานมะหุด-

บานปานัน อ.มายอ จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหลทางขางละ ๑.๐๐ 

เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร เสริมหินคลกุหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง 

๖๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.

กําหนด) เปนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานหาแสนบาทถวน) 

(๔) กอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลท สาย อบจ.ปน.๓๐๑๖ 

บานดินแดง-บานตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหล

ทางขางละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทาง ๙๗๐.๐๐ เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๗,๗๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปนเงิน 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานหาแสนบาทถวน) 

(๕) กอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลท สาย อบจ.ปน.๓๐๓๗ 

บานตาหยาด-บานไมแกน อ.ไมแกน จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหล

ทางขางละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทาง ๙๗๐.๐๐ เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๗,๗๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปนเงิน 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานหาแสนบาทถวน) 

(๖) กอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลท สาย อบจ.ปน.๓๐๒๐ 

บานตันหยง-บานพังกบั อ.ยะหริง่ จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหลทาง

ขางละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทาง ๙๗๐.๐๐ เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๗,๗๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปนเงิน 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานหาแสนบาทถวน) 

(๗) กอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลท สาย อบจ.ปน.๒๐๔๕ 

บานคลองชาง-บานเขาวัง อ.มายอ จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหล

ทางขางละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทาง ๙๗๐.๐๐ เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๗,๗๖๐ ตารางเมตร(ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปนเงิน 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานหาแสนบาทถวน) 

 

 

 



-๓๔- 

 

(๘) ซอมสรางถนนผิวแอสฟลท สาย อบจ.ปน.๓๐๕๒ บานดอนรัก-

บานทากุโบ อ.หนองจิก จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหลทางขางละ 

๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร เสรมิหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร 

ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕,๒๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบ 

อบจ.กําหนด) เปนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานหาแสนบาทถวน) 

(๙) ซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สาย อบจ.ปน.๓๐๖๗ 

บานกะโผะ-บานชางใหตก อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหล

ทางขางละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๓ เมตร เสริมหินคลุกหนา ๐.๑๐ 

เมตร ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕,๒๐๐ ตารางเมตร 

(ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานหาแสน

บาทถวน) 

(๑๐) กอสรางถนนหินคลุก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน 

โคกกอ หมูที่  ๓ ต.ชางใหตก-บานหยัง หมูที่  ๖ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธ์ิ        

จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๙๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

(ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินหาลานบาทถวน) 

(๑๑) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บานลูโบะซือละ -          

บานสือเร็ง หมูที่ ๒ ต.เกาะจัน-ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี กวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบ อบจงกําหนด)เปนเงิน 

๒,๕๖๙,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานหาแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน) 

(๑๒) ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายทาง

หลวง ๔๐๖๑ บานปาลัส-บานยะรัง-บานบาลาแต หมูที่ ๔ ต.ลางา อ.มายอ  

จ.ปตตานี ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร

(ตามแบบ อบจ.กําหนด)เปนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสามลานบาทถวน) 

(๑๓) กอสรางอาคารรับนํ้าบานบาซาเอ หมูที่ ๔ ต.ปตูมุดี อ.ยะรัง   

จ.ปตตานี(ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท  (เงินสี่แสนบาท

ถวน) 

(๑๔) กอสรางสะพานบานยามู-บานปาหลวง อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี 

ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ทางเทาขางละ ๑.๐๐ เมตร  (ตาม

แบบ อบจ.กําหนด)เปนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่ลานหาแสนบาทถวน) 

 

 

 

 



-๓๕- 

 

(๑๕) ซื้อรถบดสั่นสะเทือนแบบขับเคลื่อนดวยตัวเอง เครื่องยนตดีเซล 

๔ จังหวะไมนอยกวา ๔ สูบ ระบายความรอนดวยนํ้า นํ้าหนักปฏิบัติงาน

(Operating Weight) ไมนอยกวา ๒.๕๐๐ กิโลกรัม จํานวน ๑ คัน เปนเงิน 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสองลานหาแสนบาทถวน) 

(๑๖) ซื้อรถเทรนเลอรพวง สําหรับลากจูงและเคลื่อนยายรถบด แบบ 

๑ เพลา ๔ ลอยางพรอมหูลาก สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกไดไมนอยกวา ๔ ตัน 

ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๑ คัน เปน

เงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินหาแสนบาทถวน) 

การดําเนินโครงการดังกลาว เปนกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี เกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคม และเพื่อ

บําบัดความเดือดรอนของประชาชน แตไมสามารถต้ังงบประมาณในการ

แกปญหาดังกลาวโดยวิธีปกติไดเน่ืองจากองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี มี

ความจําเปนตองเรงรัดดําเนินการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึง

ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ตามขอ ๘๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

เพื่อดําเนินโครงการดังกลาวเปนเงิน จํานวน ๓๙,๙๖๙,๐๐๐.- บาท(เงิน

สามสิบเกาลานเกาแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน) โดยขณะน้ีมีเงินสะสม

เหลืออยูจํานวน ๖๓,๘๔๕,๑๖๖.๑๙.- บาท ซึ่งไดกันเงินที่จะตองใชจายตามที่

กฎหมายกําหนดไวแลว ไมกระทบตอสถานะทางการคลัง สถานะทางการคลัง

มีความมั่นคง  จึงขอใหสภาฯไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกฯ เปนอยางสูงคะ ทานนายกฯ  ไดขออนุมัติใชจาย 

ประธานสภา อบจ.ปน. เงินสะสม   จํานวน ๑๖ โครงการ  เปนจํานวนเงิน ๓๙,๙๖๙,๐๐๐ บาท 

ตามที่ทานไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความเดือดรอนของประชาชน ตามที่

ทานไดแถลงไปแลว  ในการน้ีดิฉันขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง

รายละเอียด  หลักเกณฑในการขออนุมัติใชจายเงินสะสม  คะ 

 

นายจํารัส  สีทองช่ืน  เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภา อบจ.ปน. และผูเขารวมประชุมฯทุกทาน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 

 

 

 



-๓๖- 

   

  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไข 

ดังตอไปน้ี 

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่

เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการที่จัดทําเพื่อ

บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งน้ี ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) สงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการแลว 

(๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองดําเนินการกอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงป

ถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมน้ัน

เปนอันพับไป 

ทั้งน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง

พอที่จะจายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช

จายเงินสะสมใหคําถึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ 

ตุลาคม  ๒๕๕๓ ไดซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังน้ี 

๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ

อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ทั้งน้ีใหระบุวัตถุประสงคในการใชจายเงินใหชัดเจน 

และใหคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและทองถ่ินที่จะไดรับเปนสําคัญ 

๒. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และเปนกิจการที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง หาก

ไมทําจะไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได หรือทองถ่ิน

อาจขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา 

๓. เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนใน

พื้นที่ หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน หรือเปนการ

เพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ซึ่งหากเปนโครงการเพื่อการ 

 

 

 



-๓๗- 

 

ลงทุน เชน คากอสรางอาคาร หรือซื้อที่ ดิน หรือโครงการที่ ใชวงเงิน

งบประมาณที่มีมูลคาสูง ใหพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

    ๓.๑ จัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจายมาต้ังจายกอนเปนลําดับแรก 

    ๓.๒ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดต้ังงบประมาณ หรือโอน

งบประมาณรายจายมาต้ังจายไวแลว แตงบประมาณมีไมเพียงพอก็อาจใชจาย

จากเงินสะสมสมทบเพื่อการน้ันได หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา

เห็นวาเปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนในการบําบัดความเดือดรอนของ

ประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไมอาจ

รอจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปในปตอไปไดก็อาจใชจายจากเงิน

สะสมได โดยจะตองเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการ

บริหารงานเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 

    ๓.๓ กรณีเปนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไมอาจแยก

การจัดซื้อจัดจางเปนสวน ๆ และมีรายไดไมเพียงพอที่จะดําเนินการใน

ปงบประมาณเดียวใหต้ังงบประมาณรายจายในปปจจุบันและปถัดไป ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๔. ใหจัดทําประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใชจายจากเงิน

สะสม โดยระบุใหชัดเจนวาดําเนินการเรื่องใด สถานที่ดําเนินการที่ใด วงเงินที่

จะใช เทาใด รวมทั้ งรายละเอียดของโครงการเชนเดียวกับการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป และช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจจัดทําเปน

งบประมาณรายจายประจําปได เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน และเพื่อใหสามารถตรวจสอบได  

ดังน้ัน การจายเงินสะสมจะตองเปนไปตามระเบียบและหนังสือดังกลาว ซึ่งได

แจกใหแกสมาชิกสภาฯทุกทานแลว ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานา  มาหะมะ  ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ   ที่ไดช้ีแจงระเบียบและหลักเกณฑใน 

ประธานสภา อบจ.ปน. การขออนุมัติใชจายเงินสะสม  กอนที่ทานสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายในเรื่องน้ี 

ทานนายกฯ  จะขอแกไขรายละเอียดเน้ือหา  เชิญทานนายกฯ  คะ 

 

 

 



-๓๘- 
 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี  เรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายก อบจ.ปน. ทุกทาน จากการที่ผมไดแถลงญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเมื่อสักครูไปแลว 

เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในดานตัวเลขงบประมาณและโครงการบาง

รายการ ผมจึงขออนุญาตทานสมาชิกสภาฯขอแถลงเพิ่มเติม ในการแกไขญัตติ

ดังกลาว จากเดิม ๓๙,๙๖๙,๐๐๐ บาท ขอแกไขเปน ๔๐,๙๖๙,๐๐๐ บาท 

และขอแกไขโครงการในลําดับที่ ๑๔ ขอตัดออกในลําดับที่ ๑๔ เปนโครงการ

กอสรางสะพานบานยามู - บานปาหลวง  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี  ขนาดกวาง 

๖.๐๐ เมตร  ยาว ๓๒.๐๐ เมตร  ทางเทาขางละ ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.

กําหนด) เปนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสี่ลานหาแสนบาทถวน) ขอแกไข

โครงการดังตอไปน้ี  โดยเพิ่ม ๒  โครงการดวยกัน  

  โครงการที่ ๑  โครงการกอสรางถนนแคบซีล หมูที่ ๒ ต.นํ้าดํา อ.ทุง

ยางแดง-หมูที่ ๕   ต.ปากู  อ.ทุงยางแดง  จ.ปตตานี  ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร  เสริมหินคลุกหนา ๐.๑๐เมตร(ตามแบบ อบจ.กําหนด)  

เปนเงิน ๓,๗๑๕,๐๐๐ บาท (เงินสามลานเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 

  โครงการที่ ๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายบุกเบิกใหม หมูที่ ๕ 

ต.ลุโบะยิไร  อ.มายอ - ต.ตะโละแมะนา  อ.ทุงยางแดง  จ.ปตตานี  โดยลงหิน

คลุกหนา  ๐.๑๕ เมตร  ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร 

(ตามแบบ อบจ. กําหนด)  เปนเงิน ๑,๗๐๓,๐๐๐ บาท (เงินหน่ึงลานเจ็ดแสน

สามพันบาทถวน)  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานา  มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ คะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายญัตติ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เชิญทานอับดุลเลาะ  มาเส  คะ 
 

 

นายอับดุลเลาะ  มาเส  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานนายกฯ  คณะผูบรหิาร   และ 

ส.อบจ.ปน. เขต อ.ไมแกน ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผมนายอับดุลเลาะ  มาเส  สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต อ.ไมแกน ขอเพิ่มเติมเล็กๆ นอยๆ 

จากที่ทานนายกฯ ไดแกไขไปแลว ผมขอใหทานประธานสภาฯ แจงใหนายกฯ

แกไขคําผิดพลาดนิดหนอยแคน้ันเอง ในโครงการที่ ๑๐ กอสรางถนนหินคลุก

และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโคกกอ หมูที่ ๓ ต.ชางใหตก - บานหยัง 

เทาที่ผมเคยไปทรายขาว จะมีบานลําหนังเฉยๆ  อีกนิดหน่ึงครับ  ขนาดกวาง 

๐.๑๕ เมตร มอเตอรไซดผานไมไดครับ ขอใหแกไขนะครับ ไมทราบวาขนาด

กวางนาจะเปน ๕ หรือ ๖ เมตร ติติงเพื่อความถูกตองนะครับ หนา ๐.๑๕ 

เมตร   เทากับความกวาง  นาจะเปนความผิดพลาดในการพิมพ   ไมถือวาเปน 

 



-๓๙- 

 

ความผิดพลาดที่รุนแรงใหแกไขใหถูกตองดวย  และอีกอยางผมตองขอบคุณ

ทานนายกฯ ที่ใหความสําคัญกับถนนถายโอน ในวันที่ทานนายกฯ ไดแถลง

นโยบาย ผมเองก็ไดพูดถึงถนนถายโอน เปนหวงถนนถายโอนและในชวงตนๆ 

นายกฯ ไดช้ีแจงใหสภาฯทราบวาไดรับการถายโอนถนนมา รวมแลว ๓๐๐ 

กวากิโลเมตร  แตผมดูในงบประมาณที่เราจายขาดเงินสะสมดวยงบประมาณ

จํากัด สามารถมาบูรณะซอมแซม  หรือกอสรางใหมไดเพียง ๘ กิโลเมตรกวา 

ซึ่งหากเทียบเปนเปอรเซนตแลว  ที่เรามาบูรณะซอมแซมถนนที่ไดรับถายโอน

มา คิดเปนเปอรเซ็นตไดประมาณ ๓ เปอรเซ็นต  ซึ่งนอยมากและในแตละสาย

ไมมีสายไหนที่ทําไดเกิน ๑ กิโลเมตร ซึ่งถนนถายโอน เทาที่ผมสัมผัสมาในบาง

พื้นที่ อยางนอย ๒-๓ กิโลเมตร  ดวยขอจํากัดของงบประมาณทําไดประมาณ

๙๗๐  ๗๕๕  ๖๕๐ บางผมฝากทานประธานสภาฯผานไปยังทานนายกฯ  และ

ฝากนายกฯผานไปยังฝายสํารวจน้ัน สํารวจดูวาในชวงจังหวะที่กิโลเมตร

เทาไหร ที่มีความเสียหายรุนแรงและเขาไปซอมแซมในจุดน้ันดีกวา การสํารวจ

น้ัน แบบวาไมเห็นความจริงของสภาพถนน สภาพที่ดีเราซอมแซม แตสภาพที่

ชํารุดมากขาดการซอมแซม ทําใหงานที่เราซอมแซมขาดประสิทธิภาพ ผมฝาก

ทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานนายกฯ เพียงแคน้ี ข อบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานา  มาหะมะ  ขอบคุณทานอับดุลเลาะ   มาเส  คะ   ที่ไดทวงติงในรายละเอียดของ 

ประธานสภา อบจ.ปน. โครงการ ทานนายกฯ  และทางกองชางก็ไดรับทราบแลวนะคะ และทาน

สมาชิกสภาฯ  ไดอภิปรายในเชิงสนับสนุนโครงการตางๆ  มีสมาชิกสภาฯ ทาน

ใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เชิญทานนิอันวาร   นิเดรหะ  คะ 

 

นายนิอันวาร  นิเดรหะ  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานนายกฯ คณะผูบริหาร  เพื่อน 

ส.อบจ.ปน. เขต ๑ อ.ยะหริ่ง สมาชิกสภาฯ ตลอดจนหัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม

นายนิอันวาร   นิเดรหะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เขต 

๑ อ.ยะหริ่ง  มีนิดเดียวครับทานประธานสภาฯ  ขอลงรายละเอียดในหัวขอที่ 

๑๔  จากคําแถลงของทานนายกฯ ในครั้งแรกและมีการถอนออกในการช้ีแจง

ครั้งที่ ๒  กอสรางสะพานบานยามู - บานปาหลวง  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี  

ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๓๒.๐๐ เมตร  ทางเทาขางละ ๑.๐๐ เมตร  

เปนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถามสั้นๆ ครับ เหตุผลในการถอนออก  ถามทาน

ประธานสภาฯ  ผานไปยังทานนายกฯ   มีเหตุผลอันใด  ขอบคุณครับ 

 

 



-๔๐- 

 

นางสาวรอฮานา  มาหะมะ  ขอบคุณทานนิอันวาร   นิเดรหะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปราย 

ประธานสภา อบจ.ปน. อีกไหม เชิญทานแวหามะ   แวกือจิก  คะ 

 

นายแวหามะ  แวกือจิก  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานนายกฯ และทีมงาน ตลอดจน 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน จริงๆ แลวผมไดฟงทานนายกฯ พูดเมื่อสักครูใน

เรื่องการซอมแซมถนนที่ไดรับการถายโอน ปญหาที่ผมอยากจะทราบและผม

เขาใจวาสมาชิกสภาฯ หลายทานก็คงจะมีคําถามเหมือนผม  เพื่อจะไปช้ีแจง

ตอผูที่อยูในพื้นที่ เทาที่ดูน่ีโครงการน้ีกระจุกไมไดกระจาย อันน้ีคือคําถาม 

เทาที่ดูมา  อ.ยะหริ่ง จาก ๓ เหลือ ๒ อ.หนองจิก ๓ อ.มายอ ๔ อ.โคกโพธ์ิ ๒ 

อ.ไมแกน ๑ และไปเพิ่มที่ อ.ทุงยางแดง ๒ ที่ถามอยางน้ี ไมใชวาไมไววางใจ 

คือเพื่อจะใหทานนายกฯไดช้ีแจง เอาเกณฑไหนวัด อยางนอยเราจะไดช้ีแจง

ถูก ผมคิดวาเสนทางที่ประสบปญหาเหลาน้ี มันไมใชแคกรอบ ๔ หรือ ๕ 

อําเภอ ที่ผมกลาวถึง มันยังมีอีกหลายอําเภอที่มีปญหาเรงดวน แตเกณฑใน

การพิจารณาและเกณฑสํารวจ พรอมทั้งการกระจุกในครั้งน้ี ฝากทาน

ประธานสภาฯ ผานไปยังทานนายกฯ ไดช้ีแจง ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานแวหามะ   แวกือจิก   คะ  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ ได 

ประธานสภา อบจ.ปน. ช้ีแจงขอสงสัยของทานสมาชิกสภาฯ คะ  ทานนายกฯ ขอแกไขรายละเอียด 

อีกนิดหน่ึงกอนที่จะช้ีแจงขอสงสัยของทานสมาชิกสภาฯ  เชิญคะ 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี  เรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ 

นายก อบจ.ปน. ทุกทาน กอนอื่นตองขออนุญาต  ทานประธานสภาฯ   และทานสมาชิกสภาฯ

ที่ทําใหหงุดหงิดนิดหนอย ที่ทางฝายบริหารไดนําเสนอผิดพลาดทางตัวเลขของ

โครงการ  อยางที่ทานอับดุลเลาะ   มาเส  ไดพูดนะครับ  ผิดพลาดกันบางเปน

เรื่องธรรมดา ขอความเห็นใจจากสภาฯก็แลวกัน   ที่จะตองมีการแกไขนะครับ 

แกไขเพิ่มเติมอีกครั้งหน่ึงและผมเองจะนําเรียนช้ีแจงใหทานสมาชิกฯ ทีได

อภิปรายหลักเกณฑในการพิจารณา  จากการที่ทานไดต้ังขอสังเกตนะครับวา

โครงการดังกลาวไดกระจุกอยูบางพื้นที่ แตไมไดกระจายนะครับ ในพื้นที่อื่นๆ 

แตทั้งน้ี  ทั้งน้ัน ผมขอแกไขญัตติ เมื่อสักครูที่ผมไดแกไขรอบสองนะครับ  โดย

ไดตัดขอ  ๑๔  นะครับแลวไปเพิ่ม  ๒ โครงการในอําเภอทุงยางแดง  แลวจะ

ขออนุญาตในการเสนอแกไขอีกครั้งหน่ึง  ก็คือเปนการเพิ่มครับ     เพิ่มวงเงิน 
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สะสมทั้งหมดแลวไปเพิ่มอีกโครงการหน่ึงที่ผมเห็นวามันจะอยูในแผนที่จะตอง

แกไขโดยเรงดวน แตบังเอิญในน้ีมันตกไปครับ ผมขอแกไขดังตอไปน้ี  แลวจะ

นําเรียนช้ีแจงในสวนที่ทานสมาชิกฯ ไดอภิปรายต้ังขอสังเกตที่ถามมาวาใช

หลัก เกณฑ ใด  ครับจากเดิมน้ันที่ เมื่อสักครูที่ผมขอแกไขวงเงินจาก 

๓๙,๙๖๙,๐๐๐ บาท เปน ๔๐,๙๖๙,๐๐๐ บาท  โดยตัดรายการที่ ๑๔ ลงไป    

แลวเพิ่ม ๒ รายการ  ที่เห็นวามันมีความจําเปน  ซึ่งอยูในแบบความจําเปน

เรงดวน ๒ โครงการที่ไดนําเสนอไปแลว  ผมขออนุญาตแกไข เปนการแกไข

ครั้งสุดทาย  ซึ่งจะขออนุมัติตอสภาเพิ่มวงเงินใชจายเงินสะสม  เพื่อต้ัง

โครงการอีกโครงการหน่ึงที่ตกไป  เปนสายที่จําเปนเรงดวน เ ดิมคือ 

๔๐,๙๖๙,๐๐๐ บาท  ขอเพิ่มวงเงิน ๔๓,๓๘๗,๐๐๐ บาท  โดยเพิ่มโครงการ

ดังน้ี  โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต สาย อบจ.

ปน.๓๐๑๓  บานปูยุด - บานยามูเฉลิม  ตําบลสะดาวา  อําเภอยะรัง  กวาง ๖  

เมตร  ไหลทางขางละ ๑.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา ๕,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด) เปนเงิน๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท            

(เงินสองลานหาแสนบาทถวน) ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ เชิญทานรามดิน   อารีอับดุบซอมะ  คะ   

ประธานสภา อบจ.ปน. 
 

นายรามดิน อารีอับดุลซอมะ เรียนทานประธานที่เคารพ   กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๒ อ.เมือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.เมือง  ที่จริงทาน

ประธานฯ  นาจะอนุญาตผมเมื่อครูน้ี  ทานนายกฯ ไดตอบตอเน่ือง  ผมจะได

ไมตองซักถามอีก  นายกฯ  ตองยืนอีกรอบหน่ึง  ผมก็ตองขอรบกวนทาน

นายกฯ ไดยืนอีกรอบหน่ึง  ผมขอเพิ่มประเด็นเดียวกับทานแวหามะ  แวกือจิก

ในเรื่องของการอนุมัติงบสะสมเปนจํานวนมาก ประมาณ  ๔๐ ลานกวา  ซึ่ง

ตองยอมรับวาเปนปญหาเรงดวนจริงๆ ทานนายกฯ  ถึงอนุมัติโครงการ ๔๐ 

ลานกวา  ซึ่งบางโครงการผมเห็นดวยกับสมาชิกสภาฯ วา  มันอยูแตเขตของ

อําเภอหนองจิก  มายอ  ไมแกนและโคกโพธ์ิ  ยะรัง  ซึ่งทานนายกฯ เองบอก

วาไดพบปะประชาชนและสภาพปญหาของประชาชน  สวนใหญผมเห็นเปน

เรื่องของถนนหนทาง  ซอมถนน  ซึ่งมันก็เปนประจําปงบประมาณ  แตวาถนน

บางเสนทางที่ผมมอง ปญหาเกิดจากนํ้าทวม  ซึ่งชวงน้ีเปนฤดูฝน  ทานนายกฯ

ทําไมเรงดวนเรื่องโครงการ   เพราะชวงน้ีมันเปนชวงของฝนตก    ถาสราง

ข้ึนมาก็เกิดความเสียหาย ซึ่งการแกไขระยะสั้นคือการสรางถนนหรือซอมถนน 

 



-๔๒- 

 

มันก็ตองมีปญหาเกิดข้ึนอีก ปญหาจริงๆ บางเสนทางตองแกปญหาระยะยาว 

มันเปนเรื่องของนํ้าทวม  ทําใหถนนซอมแลวเสีย ขอบคุณครับ ทานประธานฯ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานรามดินคะ  เรียนเชิญนายกฯ  ช้ีแจงอีกครั้งคะ  ขออภัย 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ทานนายกฯ  ขอเชิญทานนิอันวาร   อีกสักคนคะ 

 

นายนิอันวาร  นิเดรหะ   เรียนทานประธานฯ  เพื่อความรวดเร็ว  จากการที่ผมไดลุกข้ึน  คือมี 

ส.อบจ.ปน.เขต ๑ อ.ยะหริ่ง  คําถามครับ เกี่ยวกับโครงการในขอที่ ๑๔   ไมตองอารัมภบท  ผมไมใช

นักการเมืองที่จะเอยถึงประชาชนบอยๆ  เผอิญโครงการที่ ๑๔  อยูในพื้นที่ผม

แคน้ันเอง  อยูในสภาพที่แยมากๆ  มีความจําเปนเรงดวน   แลวทานนายกฯ

ยังไมไดตอบ  ขอทราบเหตุผลในการถอดโครงการที่ ๑๔ ครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   เชิญทานนายกฯ  คะ 

ประธานสภา อบจ.ปน. 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี   เรียนทานประธานฯ  ที่เคารพ   และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ 

นายก อบจ.ปน. ทุกทานกอนอื่นผมขอประทานโทษทานนิอันวาร  เมื่อกี้  ผมไมไดตอบครับ  

และของทานแวหามะและทานรามดิน  คือที่จริงแลวก็เขาใจหัวอกของทุกทาน 

ที่ทานนิอันวาร  ไดพูดสักครู   ถาถามวาความใกลความไกลน้ัน  บานผมใกล

กวาสะพานมากกวาบานทานนิอันวาห ใกลมากครับ  ซึ่งผมอยูในเขตเทศบาล

และสะพานอยูในเขตเทศบาลเช่ือมกับ อบต.ยามู   ผมมีความต้ังใจต้ังแตตน   

และถาเรียงลําดับแลว คือแผนของงบประมาณป ๕๗  จะตองเขาสภาแหงน้ี

อยูแลว น้ันคือความต้ังใจแตไมไดแจง สจ. ในพื้นที่ใหรับทราบ  แตผมก็ได

พูดคุยกับทานนายก อบต.ยามู  ไวเรียบรอยวาสะพานแหงน้ียังสามารถผานไป

ไดอีกครับ  เลยตองขออนุญาตโดยพลการ  ไมแนใจวาทานนิอันวาร  เปนคน

นําเสนอโครงการน้ีหรือไม   ถาทานนําเสนอก็ตองขอใชสิทธิของคนในพื้นที่

ดวยกัน  ถาอยางน้ันก็ตองไปต้ังไวป ๕๗   เพราะวาอยูในแผนเรงดวนที่ตอง

แกไขและซอมแซมโดยเรงดวน  ในสวนที่ทานแวหามะ  ไดต้ังขอสังเกตที่

อธิบายสักครูใชหลักเกณฑอะไร  ซึ่งตรงน้ีเราก็มีการอภิปรายมาตลอดนะครับ

เมื่อสมัยที่ผานมาในเรื่องของการกระจุกในพื้นที่   ซึ่งทานยูนัยดลก็ไดอภิปราย 
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ในประเด็นน้ี ซึ่งผมไดคิดอยูเสมอวาตองการที่จะกระจาย  แตไมไดเอาใจ

ทานมูฮํามัดอาลาวี   บือแน  ที่วา ๖๐,๐๐๐ บาท  สงเสริมใหวันเกษตรแตงโม 

๖๐,๐๐๐ บาท  และก็มาเพิ่มไมใชนะะครับ  มันตกจริงๆ มันอยูในแผน

เรงดวนที่เราจะตองแกไข พูดตามขอเท็จจริง  ซึ่งอันที่จริงหลักเกณฑพิจารณา

ต้ังขอสังเกตวากระจุกอยูในพื้นที่ บางที่ใหกระจาย  อันน้ีก็ถือวา เขต ๑ ครับ  

สําหรับในขอบัญญัติจะเปนการกระจายวาเราไดเลือกเอาโครงการที่มันจําเปน  

และก็พยายามที่จะกระจายงบประมาณกันใหทั่วถึง   แตน้ีเปนโครงการที่ผม

พูดต้ังแตตน  อันที่จริง  ผมก็เขาใจในเหตุผลของสมาชิกวาตองการที่อยากจะ

ประชาสัมพันธผลงานของตัวเอง  อยากจะไปพูดกับชาวบานวาปญหาตางๆ 

น้ันไดนําเสนอมาแลว  และทุกคนเปนอยางน้ัน  แตในขอเท็จจริงน้ัน  ตาม

หลักการจริง  กับการปฏิบัติใหเกิดความเปนธรรมน้ันก็เปนอีกเรื่องหน่ึง  การ

พิจารณาตองพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมหลายๆ อยางจําเปนถึงแมวาจะ

เปนพื้นที่กระจุกอยูแคตําบลเดียว  ถามันจําเปนจริงๆ เราก็ตองพิจารณา อันน้ี

คือหลักเกณฑที่เรายึดไว  แผนเรงดวนจําเปนที่ตองทําเลย  ก็คือทางฝายแผน

และกองชางไดไปสํารวจและเรียงลําดับความจําเปนเรงดวน แตพื้นที่อื่นน้ันยัง

ไมถึงระยะเวลาที่จะตองไปดําเนินงาน  การขออนุมัติวันน้ีเปนเรื่องเรงดวนที่

จะตองดําเนินการในปน้ี  แตในปหนามันก็ตองมี  มันถึงคิวของถายโอน  ทาง

อื่นอาจไปอยูในพื้นที่ของทานสมาชิกอื่น  สมาชิกคนใดคนหน่ึงก็ได  จะตอง

กระจุก ๒ - ๓ สาย  เพราะวาเราถายโอนมาเปนทรัพยสินของเรานะครับ  

หากพื้นที่ตรงน้ีเกิดทรุด  จะตองซอมเรงดวนกับพื้นที่ซึ่งอยูในตําบลเดียวที่

จะตองซอมเชนกัน  คือวาถาซอมตรงน้ีชาวบานก็พอใจ  แตอีกพื้นที่หน่ึงเขาก็

ดา  ดาใครครับ ก็ดาสมาชิกฯ ดา อบจ. น่ันแหละ  ผมก็เลยใชหลักเกณฑน้ีใน

การพิจารณาวาจําเปนที่จะตองยึดตรงน้ี  แตในสวนของขอบัญญัติงบประมาณ 

ผมก็จะใชหลักคือกระจายงบประมาณใหทั่วถึง  แตเปนโครงการถายโอนที่

บวกกับโครงการเพิ่ม  โครงการที่ไมไดถายโอน แตเปนความจําเปนครับ ที่เปน

งบประมาณมันจํากัดในงบประมาณปกติ  ที่จะตองแกไขโดยเรงดวน  ก็ตองนํา

เรียนทานแวหามะ   ในสวนของทานรามดิน  ขอประทานโทษครับ  เมื่อกี้ทาน

ถามอะไรนะครับ  
 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ทานรามดิน   สอบถามเรื่องการกระจายของโครงการวาทานใชเกณฑ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  อะไร  หลักการใด  เชิญทานนายกฯ  คะ 
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นายเศรษฐ  อัลยุฟรี   เปนเรื่องเดียวกันใชไหมครับ  ก็ขอนําเรียนอยางน้ี  ผมเองก็ยังงง  มัน 

นายก อบจ.ปน. เปนเรื่องเดียวกัน ผมตองขออนุญาต ตอไปอาจเปนคิวของพื้นที่ทานสมาชิกฯ

ทานอื่นก็ไดครับ  พอถึงเวลาเรื่องเรงดวนกี่สาย  สมมุติ ๑๐ สาย เราก็ตอง  

๑๐ สาย และพอซอมตรงน้ีเสร็จ เราก็ซอมสายอื่นตอ แตที่ทานลืมไปก็คือ 

ทานอับดุลเลาะ คือทานอภิปรายทานแรกเมื่อสักครูน้ี  ผมเองก็มีนโยบายอยาง

น้ัน  ก็คือแตละสายตองใชงบประมาณจํานวนมาก  ตลอดทั้งสายไมได เรา

จะตองดูโซนไหนที่มันตองแกไขเรงดวน  เราก็ทําจุดน้ันกอนจากวงเงินที่มีอยู  

ตองเขาตรงน้ีนะครับ  ใหยึดหลักตรงน้ันนะครับ   ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานนายกฯ  เปนอยางสูงคะ    ที่ไดช้ีแจงถึงเหตุผลและ 

ประธานสภา อบจ.ปน. หลักเกณฑตางๆ  ในการคัดเลือกโครงการของทานนะคะ  และก็ไดมีการแกไข

ถึง ๒ ครั้ง  ขอเชิญทานสุพิศ  ขาวทอง  สั้นๆ นะคะ 

 

นางสุพิศ  ขาวทอง   เรียนทานประธานที่เคารพ  ทานนายกฯ   ทานรองนายกฯ   รวมถึง 

ส.อบจ.ปน. เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ คณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางสุพิศ  ขาวทอง  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อําเภอโคกโพธ์ิ  ดิฉันเห็นใจทานนายกฯ คืออยางที่

ทานสมาชิกฯ ถามวากระจุกนะคะ  โซนดิฉัน คือโคกโพธ์ิ ๒ สายคะ ดิฉันอยาก

เรียนทานสมาชิกฯ อยางน้ีคะวา ๒ สายของดิฉัน  หมายถึงอยางที่นายกฯ 

บอกวา  ทนไดก็ทนไปกอน หมายถึงเรงดวนหรือเปลา  ดิฉันอยากบอกวา

อยางขอ ๙ น้ีเปนถนนถายโอนจาก อบจ.น้ี  ดิฉันอยากใหกองชางเปนคน

อธิบาย ๑๐ หลุมน้ีทําหลุมเดียว หมายถึงที่ผานมาก็คืออุดๆ ไวกอน  เน่ืองจาก

สายน้ีใกลบานของดิฉัน และขางในเขาไปทรายขาวได และก็ถนนสายน้ีจาก

บานไทยพุทธขางในเขาไปทรายขาวได  และก็ถนนสายน้ีจากบานไทยพุทธขาง

ในออกมาถึงบานดิฉันน้ีประมาณ ๕ นาทีก็ถึงคะ  แตตอนน้ีคือไมมีใครกลา

ออกมาเพราะถนนมันเปนหลุมเยอะ เด๋ียวจะมีระเบิดอยูในรูเลยไมมีใครกลา

เดินคะ  มีดิฉันคนเดียว   เวลามีงานศพก็เดินทางน้ัน ก็คือ ๑๐ หลุม  ทําหลุม 

เดียวและตอนน้ีมันอาการหนักมากๆ  ก็เลยอยากขอความเห็นใจจากสภาฯ คะ 

ขอสายน้ีใหดิฉันกอนนะคะ  คุณแวหามะ  ขอบคุณคะ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานสุพิศ  นะคะ ที่ไดชวยเสริมถึงเหตุผลและหลักเกณฑของ 

ประธานสภา อบจ.ปน. ทานนายกฯ  ในการพิจารณานะคะ  เรียนเชิญทานนายกฯ คะ 

 

 



-๔๕- 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟรี  เรียนทานประธานสภาฯ  ที่เคารพ   ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายก อบจ.ปน. ทุกทาน ผมรับความคิดเห็นเมื่อสักครูน้ีนะครับ วาไมตองเสียใจนะครับ อันที่

จริงโครงการน้ีมันมีบางโครงการเราก็นําเสนออนุมัติจากจังหวัด ขอเสนอ

งบประมาณจากจังหวัด ขอไปแลวนะครับ บางสาย และอีกเรื่อง ก็คือวา 

โครงการถนนถายโอน อยูในพื้นที่ของ อบจ. หรือวาพื้นที่ของสมาชิกสภาฯ

ทานใดทานหน่ึง ถาทานเห็นวามีปญหาที่จะตองแกไข หรือซอมแซมโดย

เรงดวน ทานอาจจะมองวาการที่เราไดขออนุมัติจัดซื้อรถบด มันสอดคลองกับ

ที่เราขออนุมัติจัดซื้อรถปาดถนนรุนใหมสิบลอที่ผานสภาฯเมื่อสมัยที่แลว ตรงน้ี

ก็ไปเกี่ยวของกับโครงการน้ัน จะไดประโยชนมากเลย ลําดับที่ ๑๕ , ๑๖ 

สามารถไปเสริมไดเลย ไมวาจะเปนรถบด  เวลาทําเวลาซอมถนน  เวลาปะ

เปนแผนข้ึนมา ซึ่งตองควบคูกัน รถลากจูงดวย ทานลองไปสํารวจดูพื้นที่

ตรงไหน แลวเห็นปายเขียวๆ เปนปายของ อบจ. ถนนถายโอนเปนหลุม เปน

บอ ทานแจงมาไดเลย  ตอนน้ีเรามีรถอยู ๒ คัน เราแบงพื้นที่มี ๖ ลอ ที่ไปปะ

และซอมให และมี ๑๐ ลอ ที่ไดรับอนุมัติจากสภาฯเมื่อครั้งที่แลว ตรงน้ีก็

สามารถที่จะแกปญหาได อยางทันที ยอนกลับมาที่ทานรามดิน  ทานไมไดพูด

เกี่ยวกับงบประมาณกระจุกอยางเดียว ทานพูดในเรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับ

นํ้าทวม ทานบอกวาชวงน้ีเขาหนาฝนนํ้าทวม  ซึ่งการทํางบประมาณน้ัน มัน

ไมไดมาจังหวะเดียว คือมีการวางแผนไวแลว งบประมาณจะมาเปนไตรมาส 

ดังน้ัน  โครงการที่เราขออนุมัติจายขาดเงินสะสม หากปจจุบันเราเห็นวามี

ความจําเปนเรงดวนที่จะตองแกไขในปงบประมาณน้ี  หากวาปน้ีนํ้าทวม เรา

ไมทํา เราก็ไปทํางบประมาณในไตรมาสสุดทาย อาจจะเปนเดือนเมษายน-

มิถุนายน ผมอยากใหทานสมาชิกสภาฯไดเขาใจตรงน้ีดวย ตรงน้ีไมใชวาอนุมัติ

ไปแลว เราจะตองทําเลย พอฝนตกนํ้าทวมก็จะทําใหเกิดความเสียหาย ไมใช

นะครับ ปจจุบันเราขอทําในปน้ี แตวาเราจะทําในเดือนไหนน้ันอยูที่ความ

เหมาะสมของสภาพอากาศดวย ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณทานนายกฯ  ที่ไดช้ีแจงเพิ่มเติม   ตอไป  ดิฉันจะขอมตินะคะ 

ประธานสภา อบจ.ปน.  - สมาชิกสภาฯ  ทานใดเห็นชอบอนุมัติใชจายเงินสะสม  จํานวน  ๑๘ 

โครงการ  กรุณายกมือข้ึน  เอามือลงคะ 

  - สมาชิกสภาฯ  ทานใด  ไมเห็นชอบอนุมัติใชจายเงินสะสม   จํานวน 

๑๘ โครงการ  กรุณายกมือข้ึน  ไมมีนะคะ 

 

 



-๔๖- 

 

 เปนอันวาสภาฯ อนุมัติเห็นชอบใชจายเงินสะสม จํานวน ๑๘ โครงการ นะคะ 

ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ ๖  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะแสดงความคิดเห็น

ในวาระน้ีไหมคะ สั้นๆ นะคะ  เพราะเวลาก็ลวงเลยมาพอสมควรแลว เชิญ

ทานอาดัม  สนิทศาสตร  

 

นายอาดัม  สนิทศาสตร  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานนายกฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู 

ส.อบจ.ปน. เขต ๒ อ.ยะรัง เขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายอาดัม  สนิทศาสตร  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อําเภอยะรัง ขออนุญาตครับทานประธานฯ 

เรื่องการสงหนังสือของเจาหนาที่เชิญประชุมครับ ผมเจอกับตัวผมเอง คือ

เจาหนาที่ไมไดไปสงที่บาน แตไดสงที่ผูอื่น และเวลาการสงผมขอ ๑๐ วันได

ไหม  เพราะผมไมมีเวลาอานเลย ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ตองขอช้ีแจงทานอาดัม   สนิทศาสตร  อยางน้ีนะคะ วา โดยระเบียบ 

ประธานสภา อบจ.ปน. แลวในการสงเอกสาร จะสามารถสงเอกสารไดไมนอยกวา ๓ วัน ซึ่งเราก็จะ

พยายามทําตามระเบียบที่ถูกตองแลวนะคะ และในเรื่องของการสงเอกสารที่

ไปไมถึงตัวทาน ดิฉันเขาใจวาอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาด วา ทางเจาหนาที่

อาจจะไมแนใจวาอยูที่ไหนกันแน ก็เลยฝากไปยังสมาชิกสภาฯ ทานอื่น หรือวา

ไปยังบุคคลที่ทานไดรับหนังสือคะ ตอไปดิฉันจะกําชับเจาหนาที่ใหเขมงวดกวา

น้ี มีสมาชิกสภาฯทานใด จะอภิปรายอีกไหม เชิญทานแวหามะ  แวกือจิก คะ 

 

นายแวหามะ  แวกือจิก  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานนายกฯ  กระผมนายแวหามะ 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง แวกือจิก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓  อ.เมือง  

ผมอยากจะเรียนปรึกษา  เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ไดมีเพื่อนสมาชิก

สภาฯ โทรศัพทไปหาผมบอกวาวันน้ี ใหทานสมาชิกสภาฯ ทั้งหลาย ไ ดพบกับ

ทานแมทัพที่คายสิรินธร  เมื่อเราไปถึง  ผมอยากปรึกษาอยางน้ีครับ เวลามี

การประสานเรื่อง ผมไมทราบวามีที่มาที่ไป  อยางไร  ถาเราไมไปก็กระไรอยู  

ถาเราไปหลักฐานอะไรตางๆ ที่มาของเรื่องนะอยากใหชัดเจน สิ่งที่ผมอยากจะ

ฝาก ๒ เรื่องครับ  ๑ คือเรื่องการประสานงาน ในเรื่องของสภาฯ ใครเปนคน

ประสานงานที่ชัดเจนในเรื่องเหลาน้ี คือใหมีตัวตน ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ 

นองใหมสับสนครับ   หากเราไมไปก็จะหาวาไมใหความรวมมือ    ไปแลวก็จะ 

 

 

 



-๔๗- 
 

 

เหมือนวันกอน เน่ืองจากวันน้ันเราไมไดไปในนามของ อบจ.ปตตานี อยาง

เดียว อบจ.ยะลา เขาก็ไปดวย ครั้นเมื่อมี ๒ อบจ. เรื่องแรกคือการแตงกาย คือ

เราไมพรอมนะ เพราะการประสานงานไมชัดเจน และวาระก็ไมชัดวาไปพบ

ทานแมทัพเน่ืองในโอกาสอะไร ประเด็นที่ ๑ ครับ สวนประเด็นที่ ๒ ผม

อยากจะฝากครับ ถาเปนเรื่องอยางน้ีใหเปนกิจลักษณะนิดหน่ึงครับ ใหเกียรติ

ซึ่งกันและกันดวย ขอบคุณครับ 
 

 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณทานแวหามะ  แวกือจิก คะ   ดิฉันจะขอช้ีแจงอยางน้ีนะคะ 

ประธานสภา อบจ.ปน. เน่ืองจากวาหนังสือที่ไดรับมา  มาโดยไมเปนทางการ  หนังสือน้ีสงไปที่บาน

ของดิฉัน จริงๆ แลวหนังสือจะตองสงมาที่ อบจ. หากวานําเรียนไปทางนายกฯ

ก็ตรงไปที่นายกฯ หากนําเรียนมายังประธานสภาฯ ก็ตองไปที่ประธานสภาฯ 

และหลังจากน้ันทางเจาหนาที่ก็จะดําเนินการไปตามข้ันตอนที่ถูกตองมากกวา

น้ี ทีน้ีวาดวยหนังสือได สงไปที่บานของดิฉัน ซึ่งในอาทิตยน้ัน ดิฉันไปประเทศ

มาเลเซีย และกลับมาวันศุกร และวันสุดทายของการทําการ  ดิฉันเพิ่งมาเห็น

หนังสือเมื่อบายวันศุกรคะ ซึ่งไมสามารถที่จะประสานงานและสงหนังสือมายัง 

อบจ.ไดทัน จึงไดประสานทางโทรศัพทกับรองประธานสภาฯ ทั้ง ๒ ทาน ครั้น

จะไมไปรวมงานเลยก็เปนการนาเกลียด เปนการไมแสดงถึงความนานับถือของ

เรา ที่เขาไดประสานงานมา ดิฉันเลยตองประสานงานไปทางโทรศัพทเพื่อ

ความรวดเร็วดวย ตองขอโทษทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานดวยในการ

ประสานงานที่บกพรองครั้งน้ี และดวยดิฉันเองก็ติดภารกิจไมสามารถเดินทาง

ไปรวมงานไดดวย ก็เลยฝากไปยังทานรองประธานสภาฯ ทั้ง ๒ ทาน ในการ

ประสานงานไปยังทานสมาชิกสภาฯคะ ทานพอจะเขาใจนะคะ มีสมาชิกสภาฯ

ทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกไหม ไมมีแลวนะคะ ทานสมาชิกสภาฯ คะ ทานนายกฯ

ฝากเรื่องมาเรื่องหน่ึงคะ วันน้ีเวลา ๑๔.๐๐ น. ทานนายกฯขอเชิญทานสมาชิก

สภาฯ ทุกทานเขารวมประชุม เรื่อง แรลลี่คาราวานนิดหน่ึงคะ สําหรับวันน้ี 

ดิฉันในนามประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ 

ผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานที่ปรึกษาฯ ทานเลขาฯ 

หัวหนาสวนราชการ  ที่ไดใหความรวมมือในการประชุมวันน้ีเปนอยางดี  ดิฉัน

ขอปดการประชุมฯ  เพียงเทาน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๘- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปดประชุมฯ  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 

 

(ลงช่ือ)...................................เลขานุการสภา/ผูบันทึก 

       (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 

 

 

    (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 


