
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒   คร้ังท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

……………………………………………. 

    

ผูมาประชุม           

  ๑. นายอับดุลเลาะ มาเส  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี (๑)              

  ๒. นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.เมอืง   

  ๓. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ. เมือง   

  ๔. นายแวหามะ  แวกือจิก  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.เมอืง    

  ๕. นายยาการิยา แวลาเตะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.เมอืง      

  ๖. นางซารีนา  ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๕ อ.เมอืง      

  ๗. นางสุพิศ  ขาวทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ 

  ๘. นายอุดมพันธุ มากสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ   

  ๙. นางสาวอุมาวดี อักษรแกว สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ 

๑๐. นายอาดัม  สนิทศาสตร สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง  

๑๑. นายราเชนทร กาหลง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 

๑๒. นายสานูซ ี  กูบ ู  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 

๑๓. นายนิอันวาร นิเดรหะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 

๑๔. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๔ อ.ยะหริ่ง 

๑๕. นายยูนัยดล  ตวนปูเตะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.สายบุร ี

๑๖. นายซูดิง  มาหามะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี       

๑๗. นายหมัดรสุดี สารอเอง สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.สายบุร ี  

๑๘. นายอัศมี  หยีดาโอะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 

๑๙. นายมะรูดิน  ดาโตะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก 

๒๐. นายอิสกันดา บากา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก     

๒๑. นายอนันต  ดือเระ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.มายอ 

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

๒๓. นายวันนิวัต  ซูสารอ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     

๒๔. นายอับดุลการิม ยูโซะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.กะพอ      

๒๕. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.ทุงยางแดง 

๒๖. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี เขต อ.แมลาน 
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ผูเขารวมประชุม         

  ๑. นายเศรษฐ  อัลยุฟร ี   นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   

  ๒. นายอรุณ  เบ็ญจลกัษณ  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๑)  

  ๓. นางเบญจวรรณ ซูสารอ   รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี (๒)  

  ๔. นายประยูรเดช คณานุรักษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

  ๕. นายคอเลฟ  เจะนา   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

  ๖. นายอะหามะ   หะยีดือราแม  ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

  ๗. นางสาวจันทรา ไวทยรุงโรจน  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี    

  ๘. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี         

  ๙. นายจํารัส  สีทองช่ืน  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี          

๑๐. นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะบงิติง ี    

๑๑. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ  ผูอํานวยการกองชาง            

๑๒. นายญัตินันท แกวงาม   แทนผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม          

๑๓. นางเพ็ญศร ี  รวมจินดา  ผูอํานวยการกองคลงั                   

๑๔. นายสุทัศน  สังขรัตน   ผูอํานวยการกองกจิการสภา อบจ.              

๑๕. นางสุดา  ทับทิมทอง  รกท. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน      

๑๖. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ  รกท. หัวหนาสํานักปลัด อบจ.           

๑๗. นางไลลา  แยนา   นักบรหิารงานทั่วไป ๖             

๑๘. นายประธาน สุคนธปฏิภาค  นักบรหิารการศึกษา ๖             

๑๙. นางรัชนี  พวงนาค   นักบรหิารงานคลัง ๗             

๒๐. นางสาวอัยรินทร  สุวรรณรัตน  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖ว   

๒๑. นางวีระวรรณ คงแกว   นักบรหิารงานคลัง ๗             

๒๒. นางกามีลา  เจะแว   นิติกร ๕               

๒๓. นางสาววันทิวา        นิพนธวิทย  นักบรหิารงานนโยบาย ๖             

๒๔. นางสาวปารีดะห มามะ   นักบรหิารงานนโยบาย ๖             



๒๕. นางสายชล  คงสองเมือง  นักบรหิารงานทั่วไป ๖             

๒๖. นางอาซียะห อุมา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว            

๒๗. แกวตา  ขวัญเลิศ   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๕    

๒๘. นางสาวปรีดา จันทรคงหอม  นักบรหิารงานทั่วไป ๖     

๒๙. นางยุพิน  กากะ   เจาพนักงานธุรการ ๕     

๓๐. นายอิบนูฮายา แดมะ   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู    
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ผูไมมาประชุม       

๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี(ลาปวย)       

๒. นายมูหมัดอารอฟะห  แวบือซา  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (ลาปวย)        

๓. นายวีระ  เจะอุบง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง  

๔. นายซุกรัน  นาแว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขต ๒ อ.ยะหร่ิง(ลาปวย) 
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นายจํารสั   สีทองช่ืน   เรียนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดผูทรงเกียรติ   ทานนายกฯ   

เลขานุการสภา อบจ.ปน.  ทานทีป่รกึษาฯ หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทกุทาน  บัดน้ี  มสีมาชิก

    องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเขาประชุม  จํานวน ๒๖ คน  ไมนอยกวากึ่งหน่ึง

    ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  ถือวาครบองคประชุม  

    เน่ืองจากประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัด  ไมอยูในที่ประชุม  ขอเรียนเชิญ

    ทานอับดุลเลาะ   มาเส   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  คนที่ ๑  

    ข้ึนทําหนาที่ประธานการประชุมในวันน้ี  ขอเรียนเชิญครบั 
 

 

 

 

นายอับดุลเลาะ   มาเส   เชิญน่ังครบั 

รองประธานสภา อบจ.ปน.คนท่ี ๑ 
 

 

 

 

นายจํารัส   สีทองช่ืน   ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เรื่อง เรียกประชุมสภา

เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  ประจําป ๒๕๕๖  

ตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   สมัยวิสามัญ   

สมัยที่ ๑    ครั้งที่ ๑   ประจําป  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖   สภาได



กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  

ประจําป ๒๕๕๖  มีกําหนด  ๔๕  วัน  ต้ังแตวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  

๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖   น้ัน 

     อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติองคการบรหิาร

    สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอ ๒๒  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

    ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๕๖  ต้ังแตวันที่ ๗  

    สิงหาคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

    นางสาวรอฮานี   มาหะมะ      ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

 

   

นายอับดุลเลาะ   มาเส   เรียนทานสมาชิกสภาฯ  ทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ   เลขานุการนายกฯ   

รองประธานสภา อบจ.ปน.คนท่ี ๑ ที่ปรกึษานายกฯ หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมผูทรงเกียรติทกุทาน 

    กระผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมาทําหนาที่ในวันน้ี    สภาองคการ 

    บรหิารสวนจงัหวัดปตตานี   ไดเปดสมัยประชุมสามญั  สมัยที่  ๒  ประจําป  ๒๕๕๖ 

  

 

 

 

 

 

-๕- 

  

    มีกําหนด  ๔๕  วัน   ต้ังแตวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖   

    สําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในครั้งน้ี  เปนการประชุม

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๑  ประจําป ๒๕๕๖ 

    เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ญัตติขอความเห็นชอบโอนอาคารศูนยฝกอาชีพ 

    ในบรเิวณจวนผูวาราชการจังหวัดปตตานีและทรัพยสินในตัวอาคาร  ใหแกสํานักงาน 

    จังหวัดปตตานี   ญัตติขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

    สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมองคการบรหิารสวนจงัหวัดแหงประเทศไทย  ญัตติ

    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังจาย

    เปนรายการใหม และเรื่องอื่นๆ  เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจงัหวัด



    ปตตานี   ซึ่งไดกําหนดไว  ในระเบียบวาระการประชุมแลว   และขอขอบคุณ

    สมาชิกสภาฯ ทุกทาน  ที่ไดเขามารวมประชุมโดยพรอมเพรยีงกัน  และกระผม

    ขอเปดประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ือง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   ไมมีนะครับ  

ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕๖    

เมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖  มสีมาชิกสภาฯ ทานใดจะแกไขถอยคําในรายงาน

การประชุมดังกลาว  เชิญครับ  มีไหม ไมมีนะครับ  ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  สมยัวิสามัญ   สมัยที่  ๑   

ครั้งที่  ๑   ประจําป  ๒๕๕๖    เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖   นะครับตอไป 

     ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทูถาม  ไมมีนะครบัตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณา 

    เสร็จแลว   ไมมีนะครับตอไป   

     ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอใหม 

     ๕.๑  ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เรียนเชิญทานนายกฯ  แถลงครับ 
 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟร ี   เรยีนประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานีทีเ่คารพ   ทานสมาชิก 

นายก อบจ.ปน.   สภาฯ ผูทรงเกียรติทกุทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

-๖- 

 

    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๑  ขอ  ๒๓  ไดกําหนดใหคณะผูบริหาร 

    ทองถ่ินจะตองนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาทองถ่ิน 

    ใหทัน   ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคมของทกุปและขอ  ๒๔   แกไขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่ ๒)  

    พ.ศ. ๒๕๔๓  กําหนดใหกรณีที่คณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแลว  เห็นวาไมสามารถ 

    ที่จะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถ่ินไดทันภายในระยะเวลา 



    ที่กําหนด  ใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถ่ิน   เน่ืองจากในการจัดทาํงบประมาณรายจาย 

    ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๗   จําเปนตองใชแผนพัฒนาสามปเปนแนวทางการในจัดทํา 

    งบประมาณและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล   ซึ่งองคการบรหิารสวนจังหวัด 

    ปตตานี  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด  มีขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม 

    ทั้งจงัหวัด   ทําใหมีแผนงานและโครงการที่อยูบนพื้นฐานความตองการและการ 

    แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนหลักเปนจํานวนมาก   ประกอบกับ 

    ในการดําเนินโครงการกอสรางตางๆ   จําเปนตองมีการออกสํารวจตรวจสอบและ 

    พิจารณาโครงการ ถึงความเปนไปไดของแตละโครงการ    รวมถึงการพิจารณาถึงผล 

    กระทบที่จะตามมาในภายหลงัเพื่อทําการออกแบบและประมาณการในแตละโครงการ    

    จึงตองอาศัยระยะเวลาในการพจิารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการต้ังงบประมาณ 

    รายจายใหละเอียดรอบคอบ  เพือ่ใหเกิดการวางแผนการใชจายงบประมาณอยาง 

    คุมคาตามภารกิจและอํานาจหนาที่  และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

    โดยสวนรวมใหมากทีสุ่ด   จึงไมสามารถนําเสนอราง ขอบัญญัติตอสภาองคการ 

    บรหิารสวนจังหวัดปตตานี  ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

   จึงเสนอญัตติมาเพื่อขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

    ขยายเวลาการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๕๗  ออกไปจนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  ขอขอบคุณครับ 
   

 

นายอับดุลเลาะ   มาเส   ขอบคุณทานนายกฯ  ที่ไดแถลงครับ   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะช้ีแจง 

รองประธานสภา อบจ.ปน.คนท่ี ๑ หรืออภิปราย  ไหมครับ  เชิญคุณแวหามะ  แวกือจิก  ครับ 
 

 

นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานนายกฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 

ส.อบจ.ปน.เขต ๓ อ.เมือง  ราชการและทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายแวหามะ   แวกือจิก  

    สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  เขต ๓  อําเภอเมือง กระผมขอ

    อนุญาตเรียนถามทานนายกฯ  ผานไปยังทานประธานสภาฯ  ขอใหทานนายกฯ ได 

 

 

 

 

 

 

-๗- 

 



    ช้ีแจงรายละเอียด  ขออุปสรรคที่ชัดเจนเพิ่มเติมเพื่อใหสภาฯ แหงน้ี   ไดมีขอมูลในการ

    ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

    พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อใหสมาชิกสภาฯ  ลงมติในการขยายเวลาการเสนอรางขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ตอไป  ขอขอบคุณครับ 
 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี    เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ ทานสมาชิก

นายก อบจ. ปน.   สภาฯ ผูทรงเกยีรติทุกทาน หัวหนาสวนราชการ ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ที่เขารวม

    ประชุมทุกทาน  ผมตองขอขอบคุณ  ทานสมาชิกสภาฯ ทานแวหามะ  แวกือจิก  

    ที่มีประเด็นขอสงสัยและไดใหผมช้ีแจงถึงรายละเอียดอุปสรรคเพิ่มเติม   เพื่อความ

    ชัดเจนและเพือ่ความกระจางกอนที่ทานสมาชิกสภาฯ  จะไดลงมติในการขยายเวลาการ

    เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ผมขอเรียนวา  

    ในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ัน 

    จะตองอาศัยแผนพัฒนา  โดยเริ่มจากการจัดทําประชาคมและรวบรวมขอมูลโครงการ

    มาจัดทําแผนพัฒนา และนําโครงการจากการจัดทําแผนมาจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําปงบประมาณ  โดยแตละข้ันตอนตองใชเวลาในการจัดทํา  อยางแผนพัฒนา 

    จะตองนําโครงการที่ตัวแทนจากองคกรตางๆ  มารวบรวมและจัดลําดับความสําคัญวา

    โครงการไหนมคีวามจําเปนมากกวา  และจะตองจัดทาํอยางเรงดวนเมือ่จัดทําแผนพฒันา 

    เสร็จกจ็ะตองจัดทําขอบัญญัติฯ  โดยผานข้ันตอนจากคณะกรรมการทุกข้ันตอนและ

    การจัดทําขอบญัญัติฯ  จะตองสํารวจความเปนจรงิของตัวโครงการกอนเมื่อไดโครงการแลว 

    ผูรับผิดชอบโครงการ  จะตองลงไปพื้นที่สํารวจความถูกตองของโครงการ  เพราะหาก

    โครงการที่ต้ังไวไมชัดเจนจะเกดิความเสียหาย  จะตองมกีารโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

    ขอบญัญัติฯ ซึง่จะเกี่ยวพันไปถึงการตรวจประเมนิการจัดการที่ดีขององคกร  เพราะหาก

    มีการโอนงบประมาณหลายครัง้จะทําใหเห็นวาขอบัญญัติฯ ไมมีประสิทธิภาพทําใหเสีย

    คะแนนโดยไมจําเปน  ดังน้ัน  เพื่อความถูกตองตามหลักของการจัดต้ังงบประมาณจะตอง

    มีความชัดเจน  เชน  ถนนมีความยาว ๑๐๐ เมตร  แตตอนสํารวจไมไดมีการลงพื้นทีส่ํารวจ

    ตามความเปนจริง ทําใหงบประมาณที่ต้ังไว ๘๐ เมตร  ถนนกส็รางไดแค  ๘๐  เมตร  

    ที่เหลือทาํใหไมสามารถทาํถนนไดตามความยาวที่แทจริงคือ ๑๐๐ เมตร  ทําใหเกิดความ

    เสยีหายหรือเกิดความไมเขาใจของประชาชนวา  ทําถนนไมตลอดสาย มีการรองเรียนข้ึนมา

    ภายหลัง   และอีกสาเหตุหน่ึงมาจากสถานการณเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 

    ทําใหเจาหนาที่ทํางานไดไมเต็มที่  อยางเชน ในหน่ึงวันในสถานการณปกติทําได ๒ - ๓  แหง 

                  

 

 



 

 

 

 -๘- 

 

      แตในพื้นที่ปตตานีทําไดเพียง ๑ แหง เพราะเกิดจากความไมปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

    ทําใหเกิดความลาชาดวยสาเหตุตางๆ  เหลาน้ี จงึทาํใหไมสามารถนําเสนอรางขอรางขอบญัญัติ 

    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดทันภายในกําหนดเวลา  จึงขอ

    ขยายเวลาไปจนถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖  แตถาหากดําเนินการเสรจ็กอนกส็ามารถนํา

    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอสภาฯ 

    กอนระยะเวลาขอขยาย   ขอบคุณครบั 

 

นายอับดุลเลาะ   มาเส   ขอบคุณทานนายกฯ ครับ  ที่ทานไดช้ีแจงขอสงสัยประเด็นสาระสําคัญตาง  ๆ

รองประธานสภา อบจ.ปน.คนท่ี ๑  ในการขออนุมัติขยายเวลาการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตอทานแวหามะ   แวกือจิก  ไปเรียบรอยแลวนะครับ มีสมาชิก

    สภาฯ  ทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญคุณมูฮําหมัดอาลาวี   บือแน   ครับ 

 

นายมูฮําหมัดอาลาวี  บือแน เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ   ทานนายกฯ   

ส.อบจ.ปน.เขต อ.ทุงยางแดง  ทานรองนายกฯ  ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกยีรติทุกทาน  หัวหนาสวนราชการ   ตลอดจน 

 เจาหนาทีผู่เกี่ยวของที่เขารวมประชุมทกุทาน   กระผมนายมูฮําหมัดอาลาวี   บือแน   

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี เขต อ. ทุงยางแดง  สืบเน่ืองจาก

เมื่อสักครูทานนายกฯ ไดช้ีแจงและอภิปรายเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค ในการขออนุมัติ

ขยายเวลาการเสนอรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

เราตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเจาหนาที่ อบจ. ปตตานี ที่ตองลงพื้นทีเ่ขาไป

สํารวจตรวจสอบและปฏิบัติงานดวย  น่ีก็เปนปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

เชนกันและมีผลรวมถึงความลาชาของงานได กระผมยินดีและเต็มใจเปนอยางย่ิงที่จะให

ความรวมมือกบัเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในการทํางานของ

พวกทาน  ไมวาจะเปนการลงพื้นที่เพื่อสํารวจ  จําเปนตองดูสถานทีข่องงานน้ัน  ๆหรอืการ 

 ประสานงาน  พูดคุยทําความเขาใจกบัชาวบาน  ผูนําชุมชน   ผูใหญบาน  กํานัน  ตางๆ  

เหลาน้ีตองเขาถึงงานและประชาชนในพื้นที่  กอนการดําเนินงานและสํารวจงาน

น้ันๆ  อยางที่ทานนายกฯ ไดอภิปรายไปแลว เพียงแตทานประสานมายังกระผม

หรอืสมาชิกสภาฯ เจาของพื้นที่กอนลงพื้นที่  กระผมและสมาชิกสภาฯยินดีชวยเหลอืและ

อํานวยความสะดวกตอทกุทานครับ  อกีอยางหน่ึงผมคิดวาเปนการสรางความสมัพันธที่ดี



ระหวางเจาหนาที่และชาวบานในพื้นที่ไดเยอะทีเ่ดียว   สิง่เหลาน้ีจะสามารถชวยลดความ

หวาดระแวงตอชาวบานไดเปนอยางย่ิง  กระผมยินดีใหความรวมมือ   ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

-๙- 

 
 

นายอับดุลเลาะ  มาเส  ขอบคุณทานมูฮําหมัดอาลาวี   บือแน   มากครับ   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะ 

รองประธานสภา อบจ.ปน.คนท่ี ๑  อภิปรายหรือจะใหทานนายกฯ ไดช้ีแจงอะไรอกีไหม  เชิญครับ  ไมมีนะครับ  

เมื่อไมมสีมาชิกสภาฯ  ทานใดอภิปราย  ผมจะขอมติทีป่ระชุมนะครับ 

  -  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ในการขออนุมัติขยายเวลาการเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  กรุณายกมือ

ข้ึนครับ  เอามือลงครบั 

  -  สมาชิกสภาฯ  ทานใดไมเห็นชอบ  ในการขออนุมัติขยายเวลาการเสนอ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   กรุณายกมือ

ข้ึนครับ  ไมมีนะครับ 

  เปนอันวาทีป่ระชุมมีมติเหน็ชอบในการขออนุมัติขยายเวลาการเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน  ๒๔  เสียง  

ไมเห็นชอบ  ไมมีนะครับตอไป 

       ๕.๒  ญัตติ  ขอความเห็นชอบโอนอาคารศูนยฝกอาชีพในบริเวณจวน

    ผูวาราชการจังหวัดปตตานีและทรัพยสินในตัวอาคารใหแกสํานักงานจังหวัดปตตานี   

    ขอเชิญนายกฯ  แถลงครับ 

 

นายเศรษฐ  อัลยุฟร ี   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ   ทานสมาชิก 

นายก อบจ. ปน.   สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของที่

    เขารวมประชุมทุกทาน  

     ตามที่องคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี  ไดกอสรางศูนยฝกอาชีพในบริเวณ

    จวนผูวาราชการจังหวัดปตตานี  โดยใชเงินงบประมาณขององคการบรหิารสวน

    จังหวัดปตตานีจากเงินรายไดจังหวัด  เปนเงิน ๑,๐๙๙,๕๓๐ บาท  ไดกอสรางเสร็จ  



    เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๓  มีลักษณะเปนอาคารครึ่งตึกครึง่ไม  ๒ ช้ัน  ช้ันลาง

    เปนหองโถง  ขนาดกวาง  ๑๑ เมตร   ยาว  ๑๘  เมตร   มีเวทีขนาดกวาง  ๑๑  เมตร  

    ยาว  ๕  เมตร   ช้ันบนขนาดกวาง  ๑๑  เมตร    ยาว ๒๓  เมตร  องคการบริหารสวนจังหวัด

    ปตตานี   ไดจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน   ประเภทอสังหารมิทรพัยในสวนสํานักปลัด

    องคการบริหารสวนจังหวัด   เลขที่หรือรหัส  ๒๓๐๐๐๑   และทรัพยสินภายในอาคาร   

    จํานวน  ๔  รายการ  ดังน้ี 

    

 

 

 

 

 

 

 

-๑๐- 

 

   ๑. เครื่องปรับอากาศ  ย่ีหอ แครเลี่ยน  จํานวน  ๒  เครื่อง  และย่ีหอ  

  เฟรสสตาร  จํานวน  ๑  เครื่อง 

   ๒. ตูไมเก็บเอกสาร  จํานวน ๑ ตู 

   ๓. ตูโชวชนิดไม  จํานวน ๑ ตู 

   ๔. พัดลม  ชนิดหมุนรอบติดเพดาน  ย่ีหอ ฮิตาชิ   จํานวน  ๖  ตัว 

     เน่ืองจากอาคารศูนยฝกอาชีพที่ไดต้ังอยูในบรเิวณจวนผูวาราชการจงัหวัด

    ปตตานี  จากการตรวจสอบของคณะกรรมการ  เหน็วาอาคารศูนยฝกอาชีพหลังดังกลาว  

    ไดกอสรางมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใชสอยสําหรับฝกฝน

    อาชีพใหกับประชาชน  โดยกอสรางเปนอาคาร  ๒ ช้ัน   ช้ันบนใชเปนที่พกัสําหรับ

    ประชาชนที่มาฝกอาชีพ  ช้ันลางเปนหองโถงใชเปนสถานทีส่ําหรับฝกฝนอาชีพ 

    สืบเน่ืองมาจากอาคารหลังดังกลาว   ต้ังอยูในบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดปตตานี 

    ทําใหไมสะดวก และไมคลองตัวในการใชสอยในกจิการขององคการบรหิารสวน

    จังหวัดปตตานี  แตการใชประโยชนสวนใหญจะเปนทางจงัหวัดปตตานีใชเปน

    สถานที่จัดประชุม  พบปะของสวนราชการตางๆ ในจังหวัด   และยังตองใชรับรองแขก

    ที่มาเย่ียมเยียนเปนหมูคณะบอยครั้ง  ตลอดระยะเวลาที่ผานมาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดปตตานีไมไดใชประโยชนจากอาคารดังกลาวแตอยางใด  เมื่อเกิดความเสียหายหรือ 



    ตองการจะปรับปรุง  จะตองขออนุญาตจากองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีหรือ

    องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีจะตองดําเนินการเอง   ทําใหขาดความคลองตัว

    ในการรักษาดูแลและไมสามารถใชงบประมาณของจังหวัดปตตานี  สําหรับในสวนของ

    คาใชจายคานํ้าประปา  และคากระแสไฟฟาประจําเดือนองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

    ตองรับผิดชอบคาใชจายทุกเดือนตลอดมา ประกอบกับองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

    มีหองประชุมขนาดใหญที่สามารถใชในการจัดกิจกรรมไดเหมาะสมอยูแลว  อีกทั้งยังมี

    อาคารอเนกประสงคขนาดใหญ  ต้ังอยูบริเวณสนามกีฬากลางองคการบรหิารสวนจงัหวัด

    ปตตานี  จากรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการเห็นวา   ศูนยฝกอาชีพในจวนผูวา

    ราชการจังหวัดปตตานีหมดความจําเปนที่จะใชประโยชนตอไป  และสํานักงานจังหวัด

    ปตตานีขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  โอนอาคารศูนยฝกอาชีพดังกลาวใหแก

    สํานักงานจังหวัดปตตานี  ไดพิจารณาแลวมีความเห็นใหโอนอาคารศูนยฝกอาชีพและ 

    ทรัพยสินในตัวอาคารใหแกสํานักงานจงัหวัดปตตานี    เพื่อใชประโยชนในงานราชการ

    ของจังหวัดปตตานีดังกลาวขางตน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ

    ของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และฉบับแกไขเพิม่เติม 

     

 

 

 

 

 

-๑๑- 

 

    ขอ ๑๕๕  กําหนดไววา  การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรบัสทิธิใด  ๆอนัเกี่ยวกบัพสัดุ 

    ประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตองไดรับความ 

    เห็นชอบจากสภาหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ินน้ัน”  

     ในการน้ี  จึงขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

    โอนอาคารศูนยฝกอาชีพในบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดปตตานีและทรพัยสิน

    ในตัวอาคารใหแกสํานักงานจงัหวัดปตตานีตอไป  ขอบคุณครับ 
 

 

นายอับดุลเลาะ  มาเส  ขอบคุณทานนายกฯ  ครบั ที่ไดแถลงฯ มสีมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายหรอื 

รองประธานสภา อบจ.ปน.คนท่ี ๑  จะใหทานนายกฯ ไดช้ีแจงอะไรอีกไหม  เชิญครับ ไมมีนะครับ  เมื่อไมมสีมาชิกสภาฯ  

ทานใดอภิปราย  ผมจะขอมติทีป่ระชุมนะครบั 



     -  สมาชิกสภาฯ  ทานใดเห็นชอบโอนอาคารศูนยฝกอาชีพในบริเวณจวนผูวา

    ราชการจงัหวัดปตตานีและทรพัยสนิในตัวอาคาร  ใหแกสํานักงานจงัหวัดปตตานี  

    กรุณายกมอืข้ึนครับ  เอามือลงครบั 

     -  สมาชิกสภาฯ   ทานใดไมเห็นชอบโอนอาคารศูนยฝกอาชีพในบรเิวณจวน

    ผูวาราชการจังหวัดปตตานีและทรัพยสินในตัวอาคาร  ใหแกสํานักงานจังหวัดปตตานี  

    กรุณายกมอืข้ึนครับ  ไมมีนะครับ 

     เปนอันวาทีป่ระชุมมีมติเหน็ชอบโอนอาคารศูนยฝกอาชีพในบริเวณจวน

    ผูวาราชการจังหวัดปตตานีและทรัพยสินในตัวอาคาร  ใหแกสํานักงานจังหวัดปตตานี  

    จํานวน  ๒๔ เสียง  ไมเห็นชอบไมมีนะครบั  ตอไป 

     ๕.๓  ญัตติ  ขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีสมัคร

    เปนสมาชิกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  ขอเชิญนายกฯ 

    แถลงครับ 

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี      เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ  ทานสมาชิก 

นายก อบจ.ปน.   สภาฯ ผูทรงเกียรติทกุทาน  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของที่

    เขารวมประชุมทกุทาน  

   ดวยสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทยแจงวา ตามที่องคการ

    บรหิารสวนจังหวัด  ไดรวมกันกอต้ังสมาคมองคการบรหิารสวนจังหวัดแหงประเทศไทยข้ึน

    เมือ่ป  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยองคการบรหิารสวนจงัหวัดทุกจังหวัดไดสมัครเปนสมาชิก

    สมาคมองคการบรหิารสวนจงัหวัดแหงประเทศไทยและรวมกนับริหารงาน  โดยมี 

 

      

 

 

 

 

 

-๑๒- 

 

  วัตถุประสงคเพื่อการสงเสรมิกิจการ และการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

    ทองถ่ินที่เปนสมาชิกปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกสมาคม  

    รวมทั้งการสงเสริมพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเกิดความเจรญิกาวหนา

    และอื่นๆ  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบ วาดวยรายจายขององคกรปกครอง 



  สวนทองถ่ินเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคมข้ึนใหมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

    รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ขอ ๔(๒)  

    กําหนดไววาสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินได ใหความเห็นชอบในการเขาเปนสมาชิก

    ของสมาคม   

   ในการน้ี  ไดพิจารณาแลวเห็นวา  สมาคมองคการบรหิารสวนจงัหวัดแหงประเทศไทย 

  ไดกอต้ังข้ึนเพื่อเปนการสงเสริมกิจการและการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 

  จังหวัดที่เปนสมาชิกซึ่งเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เห็นควร

    เขาสมัครเปนสมาชิกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทยและการสมัคร

    เขาเปนสมาชิกของสมาคมไดน้ัน  จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบรหิารสวน

    จังหวัดปตตานีกอน ดังน้ัน จึงขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

    ใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีสมัครเปนสมาชิกสมาคมองคการบรหิารสวน

    จังหวัดแหงประเทศไทยตอไป 

   จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

  ใหองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมองคการบรหิาร 

   สวนจงัหวัดแหงประเทศไทยตอไป  ขอบคุณครับ 
 
 

นายอับดุลเลาะ  มาเส  ขอบคุณทานนายกฯ ครับที่ไดแถลงฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรอื 

รองประธานสภา อบจ.ปน.คนท่ี ๑  จะใหทานนายกฯ ไดช้ีแจงอะไรอกีไหม  เชิญครบั ไมมีนะครับ  เมื่อไมมีสมาชิก

สภาฯ  ทานใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

     -  สมาชิกสภาฯ   ทานใดเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีสมัคร

    เปนสมาชิกสมาคมองคการบรหิารสวนจงัหวัดแหงประเทศไทย กรุณายกมอืข้ึนครับ   

    เอามือลงครบั 

     -  สมาชิกสภาฯ  ทานใดไมเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

    สมัครเปนสมาชิกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย กรุณายกมือ

    ข้ึนครับ  ไมมีนะครับ 

      

 

 

 

 

 

 

-๑๓- 



 

     เปนอันวาทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

    สมัครเปนสมาชิกสมาคมองคการบรหิารสวนจงัหวัดแหงประเทศไทย  จํานวน  ๒๕  เสยีง  

    ไมเห็นชอบ  ไมมีนะครับ  ตอไป 

     ๕.๔  ญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    เพื่อไปต้ังจายรายการใหม  ขอเชิญนายกฯ  แถลงครับ  

 

นายเศรษฐ   อัลยุฟรี      เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีที่เคารพ  ทานสมาชิก  

นายก อบจ. ปน.   สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของที่เขา

    รวมประชุมทกุทาน 

     ดวยองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี   ไดรับเรื่องรองเรียนเกีย่วกับความ

    เดือดรอนของราษฎรในพื้นที่  ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่ยังไมครอบคลมุ

    และแกปญหาใหแกราษฎรไดอยางทั่วถึง  อันเน่ืองมาจากขอจํากัดดานงบประมาณ

    ขององคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี  

   องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ไดสํารวจออกแบบโครงการที่จําเปน

    เรงดวนในการแกปญหาความเดือดรอนของราษฎรแลวเสร็จ  จํานวน  ๕ โครงการ   

    เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินย่ีสบิลานบาทถวน )  แตเน่ืองจากไมไดต้ังงบประมาณ

    รายจายประจําป  ๒๕๕๖   เพื่อดําเนินการโครงการดังกลาว  และมเีหตุจําเปนเรงดวนในการ

    แกปญหาความเดือดรอนของราษฎร  จึงขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

    เพือ่โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๖  หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง  

    หนา  ๙๘  ลําดับที่  ๒.๑.๔  ประเภทคาตอเติมและดัดแปลงอาคารเพื่อจายเปนคากอสราง

    อาคารพาณิชยพรอมที่พักอาศัยของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

    สูง  ๔ ช้ัน  ขนาดกวาง  ๑๑.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๙.๐๐  เมตร (ตามแบบ อบจ. กําหนด)  

    ต้ังไว  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (เงินย่ีสิบลานบาทถวน)   ไปต้ังจายรายการใหม    จํานวน  

    ๕  โครงการ   โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ  ดังน้ี 

   ๑. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  สายบานแมกัง  ม.๖  ต.ควนโนรี  อ.โคกโพธ์ิ - 

    บานละโพะ  ม.๓  ต.ปาไร  อ.แมลาน  กวาง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร  

    โดยลงดินลูกรังหนา  ๐.๑๕  เมตร และผิวจราจรลงหินคลุก  หนา ๐.๑๕  เมตร  

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

   ๒. โครงการกอสรางถนนยกระดับดินลูกรัง  ม.๑  ต.ตอหลัง  อ.ยะหริง่ - ม.๖  

  ต.บานนอก อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี  ลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร  กวาง ๕.๐๐ เมตร 

 

     



 

 

 

 

-๑๔- 

 

  ยาว  ๑,๒๔๐.๐๐  เมตร   ดินถมหนา  ๐.๘๐  เมตร   กวาง  ๕.๔๐  เมตร    ยาว  ๑,๒๔๐  เมตร

    ต้ังจายไว  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(เงินสามลานบาทถวน) 

   ๓. โครงการกอสรางสะพาน คสล.  ม.๑  ถนนสายบานยาม ู- บานปาหลวง  ม.๓ 

    ต.ยามู  อ.ยะหริ่ง  ผิวจราจรกวาง  ๖.๐๐  เมตร  ทางเทาขางละ  ๑.๐๐  เมตร  

    ยาว  ๓๒.๐๐  เมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด)   ต้ังจายไว  ๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

  (เงินหาลานหาแสนบาทถวน) 

   ๔. โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวาง   จํานวน  ๑๗  ตน   ชนิด  post  top 

    ความสงู  ๑๒  เมตร  จาํนวน  ๔  ดวงโคมๆละ ๔๐๐ วัตต (หลอด W.MH) ติดต้ัง

    ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดปตตานีรายละเอยีดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีก่ําหนด   

    ต้ังจายไว  ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินหาลานบาทถวน) 

   ๕. โครงการขุดลอกคลองบานโฉลง  ต.คลองใหม  อ.ยะรัง - ม.๒   ต.มวงเต้ีย  

  อ.แมลาน  จ.ปตตานี   กวาง  ๒๐.๐๐  เมตร   ยาว ๒,๖๐๐  เมตร   ลึกเฉลี่ย  ๓.๕๐ เมตร  

    ต้ังจายไว  ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท(เงินสามลานหาแสนบาทถวน) 

   การดําเนินการโครงการดังกลาว  เปนกจิการซึง่อยูในอํานาจหนาทีข่ององคการ

    บรหิารสวนจังหวัด  เกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสงัคมและเน่ืองจากองคการ

    บรหิารสวนจงัหวัดปตตานีไมไดต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกลาวไว  จึงมีความ

    จําเปนตองขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเพื่อขอโอนงบประมาณ

    รายจายประจําป ๒๕๕๖  เพื่อไปต้ังจายรายการใหม   จํานวนเงิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

    (เงินย่ีสิบลานบาท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  และแกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒,๓) 

    พ.ศ. ๒๕๔๓   ขอ  ๒๗  “การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาที่ดินและสิง่ 

  กอสราง ที่ทําใหลักษณะปรมิาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายรายการใหม 

    ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงขอใหสภาฯ ไดโปรดพิจารณาใหความ

    เห็นชอบตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นายอับดุลเลาะ  มาเส  ขอบคุณทานนายกฯ ครับ ที่ไดแถลงฯ มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปราย 



รองประธานสภา อบจ.ปน.คนท่ี ๑ หรือจะใหทานนายกฯ  ไดช้ีแจงเสนอแนะอะไรอีกไหม   เชิญครับ  ไมมีนะครบั  

เมื่อไมมสีมาชิกสภาฯ  ทานใดอภิปราย  ผมจะขอมติทีป่ระชุมนะครับ 

 

 

 

     

 

 

 

 

-๑๕- 

  

     - สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อไปต้ังจายรายการใหม  กรุณายกมือข้ึนครับ   

    เอามือลงครับ 

     -  สมาชิกสภาฯ   ทานใดไมเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อไปต้ังจายรายการใหม  กรุณายกมือข้ึนครับ   

    มีไหมครบั   ไมมีนะครับ 

     เปนอันวาที่ประชุมมมีติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป

    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อไปต้ังจายรายการใหม   จํานวน  ๒๕ เสียง  ไมเห็นชอบ 

    ไมมีนะครับ  ตอไป 

     ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืนๆ  เชิญทานสมาชิกสภาฯ ครับ  มีทานใด

    จะอภิปรายหรือมีขอเสนอแนะอะไรไหม  ไมมีนะครบั  กระผมจะขอหารือกบั

    ทานสมาชิกสภาฯ  เกี่ยวกับการแตงกายของสมาชิกสภาฯ  ไมมีอะไรมากครับ  

    ผมขอความรวมมือเรื่องการแตงกาย  ขอใหสุภาพใหเหมาะสมกับงานและสถานที่

    จรงิๆ นะครับ  เพราะหากเราแตงกายสุภาพ  ใครพบใครเห็นกจ็ะพูดไดวาเปนทาน

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี  เหลาน้ีกจ็ะนํามาซึง่สิง่ดี  ๆ ใหแกองคกร

    ของพวกเราดวย  ครับ สําหรับวันน้ีก็ไดใชเวลาในการประชุมนานพอสมควรแลว  

    กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  ทานนายกฯ  คณะผูบริหาร  หัวหนา

    สวนราชการ ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของที่ไดเขารวมประชุมสภาฯ ทําใหการ

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี  สมัยสามญั  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  

    ประจําป  ๒๕๕๖  สําเรจ็ลลุวงไปดวยดี กระผมขอปดการประชุมฯ  เพียงเทาน้ี  

    ขอบคุณครับ 



 

 

 ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

 

 

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

            ( นายจํารัส   สี่ทองช่ืน ) 

 
 

 

 

(ลงช่ือ).................................................ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

          (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายก อบจ.ปน.  นายก อบจ. แถลง 

   ......................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................... 

 

ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)...........................................เลขานุการสภา/ผูบันทกึ 

          ( นายจํารัส   สี่ทองช่ืน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


