
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

สมัยวิสามัญ   สมัยที ่๒   ครั้งที ่2   ประจ าปี ๒๕๕๘ 
วันที่  11  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

 
   ผู้มาประชุม 

๑. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๒. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
๓. นายมหูมัดอารอฟะห์   แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒)   

   4. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 
   5. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.เมือง     
   ๖. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.เมือง 
   ๗. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๕ อ.เมือง 
   ๘. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.โคกโพธิ์ 
   ๙. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.โคกโพธิ์ 
 ๑๐. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
 ๑๑. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑๒. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะรัง 
 1๓. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะหร่ิง 
 ๑๔. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.สายบุรี 
 ๑๕. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
 ๑๖. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
 ๑๗. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก 
 ๑๘. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
 ๒๐. นายวันนวิัติ ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
 ๒๑. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต  อ.กะพ้อ 
 22. นายมูฮ ามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.ทุ่งยางแดง 
 ๒3. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน 
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    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
    2. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑) 
    3. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒) 
    4. นายคอเลฟ เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    5. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    6. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    7. นายอ๊ะหามะ หะยีดือราแม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    8. นางเก้ือกูล  พิธีรัตนานนท ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด. รกท.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    9. นายจ ารัส     สีทองชื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  10. นายอรุณ  อนันตสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
  11. นางเพ็ญศร ี ร่วมจินดา ผู้อ านวยการกองคลัง 
  12. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. 
  13. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  ๑4. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
  ๑5. นางสุดา  ทับทิมทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ว  รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   
  ๑6. นายสาเหาะ มูเล็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี 
  ๑7. นายประเสริฐ อิบรอเห็น รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม รกท. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
  ๑8. นางสาวอัยรินทร์ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
  ๑9. นางจรินทร รัฐการัณย์ นักบริหารการศึกษา ๖ 
  20. นางรัชน ี  พวงนาค  นักบริหารงานคลัง ๗ 
  21. นายประธาน สุคนธปฏิภาค นักบริหารการศึกษา ๗  
  22. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ 
  23. นางสาวปาริณดา มาปะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ 
  24. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม นักบริหารงานทั่วไป 6 
  25. นางภคิน ี  แก้วง่าย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว 
  ๒6. นายฮานาฟี มาหะมุ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 
  ๒7. นางไลล่า  แยนา  นักบริหารงานทั่วไป ๗ 
  28. นางสุวณ ี  หะยีสาแม นักบริหารงานคลัง 6 
  ๒3. นางสายชล คงสองเมือง นักบริหารงานทั่วไป ๗ 
  ๒4. นางแก้วตา ขวัญเลิศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
  ๒5. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
  ๒6. นางสาวณัฏฐิณ ี มามะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
  ๒7. นายอิบนูฮายา แดมะ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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    ผู้ไม่มาประชุม 
   ๑. นายไฟซอล  อีสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.เมือง 
   2. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ยะหริ่ง 
   3. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหริ่ง 
   ๔. นายหมัดรุสดี สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี 
   5. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 
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นายจ ารัส  สีทองชื่น  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้ 

เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   ขณะนี้   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เข้าร่วมประชุม  จ านวน   20  คน  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา อบจ. 
ถือว่าครบองค์ประชุม   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ขึ้นท าหน้าที่ในการประชุมในวันนี้   ขอเรียนเชิญครับ   

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญนั่งค่ะ   
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
นายจ ารัส   สีทองชื่น   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เรื่อง   เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภา อบจ. ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘ 

ด้วยเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมัยวิสามัญ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี 
๒๕๕๘  มีก าหนด  ๗  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๑๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘     ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

     

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ท่านนายกฯ   ท่านรอง  
ประธานสภา อบจ.ปน. นายกฯ   เลขานุการนายก  ที่ปรึกษาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้าร่วมประชุม  

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มาท าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  
ครั้งที่  ๒   ประจ าปี  ๒๕๕๘   มีก าหนด  ๗  วัน   ตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ถึง
วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีในครั้งนี้   เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยวิสามัญ   
สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
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งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   ซึ่งได้ก าหนดไว้ในระเบียบ
วาระการประชุมแล้ว  ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ที่ได้เข้ามาร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน  และดิฉันขอเปิดประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เรื่อง การรับเสด็จ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ ทรงพระราชทานรางวัล
การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ  ณ  มัสยิดกลางจังหวัด
ปัตตานี  และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล  จ านวน  ๒  คณะ เข้าเฝ้า  
ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเฝ้าร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  โดยพร้อมเพรียงกัน  เวลา  12.00 น.  ณ  หอประชุมองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยสวมเครื่องแบบข้าราชการสีขาว   ท่านสมาชิกสภาฯ 
เข้ามาท่านได้สังเกตไหมค่ะว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก  ทั้งความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตลอดจน
การจัดสวน  ดูแล้วร่มรื่นสะอาดตาค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ  และขอชื่นชมค่ะ
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานี   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  1  ประจ าปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๘   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม
ดังกล่าว  ขอเชิญค่ะ   ไม่มีนะคะ  

ถ้าไม่มี   ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี   สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๒   ครั้งที่ 1   ประจ าปี ๒๕๕๘   เมื่อวันที่  ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๕๘   ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม   ไม่มีนะคะ  ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีนะคะ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕.๑  ญัตติ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙   ขอเชิญนายกฯ  แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
นายก อบจ.ปน.  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้รับแจ้งจากจังหวัดปัตตานีว่า  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ ทรงพระราชทานรางวัล
การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ  ณ  มัสยิดกลาง
จังหวัดปัตตานี  และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล  จ านวน  ๒  คณะเข้าเฝ้า  
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ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ในวันอาทิตย์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  และเพ่ือให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และจ าเป็นต้องติดตั้งผ้าม่าน
ในหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือความสวยงามและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ส าหรับการปฏิบัติงานและส าหรับการจัดห้องประชุม การจัดงานรัฐพิธี 
และการจัดงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  ๑  รายการ 
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้  ๑๖๕,๐๐๐  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างจัดท าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับติดตั้งในหอประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานและส าหรับการจัดห้องประชุม  การจัด
งานรัฐพิธี  และการจัดงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
          โอนลด  จ านวน ๑ รายการ   

                                                    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หน้า  ๕๖ ล าดับที่ ๒.๑.๓๑  
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ตั้งไว้  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
สัมมนา (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  งบประมาณคงเหลือ  ๔๘๕,๐๐๐  บาท  
โอนลดครั้งนี้  ๑๖๕,๐๐๐  บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ  เปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   จึงเสนอ 
ญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป    ขอบคุณครับ   
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  นายกฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา อบจ.ปน.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา 

ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการ จ านวน  
๑๖๕,๐๐๐ บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 
๑๖๕,๐๐๐ บาท  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติ
ที่ประชุมค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   มาตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
เป็นเงิน  ๑๖๕,๐๐๐  บาท   กรุณายกมือขึ้นค่ะ   เห็นชอบจ านวน  22  เสียงค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไมเ่ห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   มาตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
เป็นเงิน  ๑๖๕,๐๐๐  บาท   กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่มีนะคะ  

เป็นอันว่า  สภาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2559   มาตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์   เป็นเงิน  
๑๖๕,๐๐๐  บาท   ด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  22  เสียงค่ะ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.2  ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  นายกฯ  แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
นายก อบจ.ปน.  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่าย  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หน้า  ๖๓    ล าดับที ่
๓.๑.๑๖  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างทางลาด เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างทางลาดยางคนพิการ   เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ตรวจสอบค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าว มีการพิมพ์รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  
จึงท าให้ลักษณะเปลี่ยน  ดังนัน้  เพ่ือให้รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามความเป็นจริง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถ
เบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี้ 

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หน้า ๖๓  ล าดับที่ ๓.๑.๑๖  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างทางลาด  ตั้งไว้ 
๔๐๐,๐๐๐  บาท 
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จากเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาดยางคนพิการอาคารส านักงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จ านวน  ๓  แห่ง   ประกอบด้วย  ขนาดกว้าง ๑.๕๐  
เมตร  ยาว ๗.๒๐  เมตร,  ขนาดกว้าง  ๑.๕๐  เมตร  ยาว ๗.๒๐ เมตร  และขนาด
กว้าง ๑.๕๐ เมตร  ยาว ๗.๒๙ เมตร  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้
พิการได้รับความสะดวกในการขึ้นลงหรือมาติดต่องานราชการ (กองช่าง) 

แก้ไขเป็น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพ้ืนทางลาดเพ่ือคนพิการ  อาคารส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   จ านวน  ๓  แห่ง   ประกอบด้วยทางลาดขนาด
กว้าง ๑.๕๐  เมตร  ยาว ๗.๒๐  เมตร,  ขนาดกว้าง ๑.๕๐  เมตร  ยาว ๗.๒๐  เมตร  
และขนาดกว้าง  ๑.๕๐  เมตร  ยาว  ๗.๒๙  เมตร (ตามแบบที่ อบจ. ก าหนด)  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้พิการได้รับความสะดวกในการขึ้นลงหรือ
มาติดต่องานราชการ (กองช่าง)   

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๙  การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภา อบจ.ปน. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   จากเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างพ้ืนทางลาดเพ่ือคนพิการอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
จ านวน  ๓  แห่ง   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ  เชิญค่ะ    ไม่ มี นะคะ
ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   จากเดิม   เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ก่อสร้างพ้ืนทางลาดเพ่ือคนพิการอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
จ านวน  ๓  แห่ง   กรุณายกมือขึ้นค่ะ   เห็นชอบจ านวน  22  เสียงค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไมเ่ห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   จากเดิม  เพื่อจ่ายเป็นค่า 
ก่อสร้างพ้ืนทางลาดเพ่ือคนพิการอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
จ านวน  ๓  แห่ง   กรุณายกมือขึ้นค่ะ   กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่มีนะคะ 
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-  เป็นอันว่า   สภาเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จากเดิม  เป็นเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพ้ืนทางลาด
เพ่ือคนพิการอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   จ านวน  ๓  แห่ง   
ด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  22  เสียงค่ะ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอใน 
ระเบียบวาระอ่ืนๆ ไหม  ขอเชิญค่ะ  เชิญคุณมูฮ ามัดอาลาวี   บือแน 

 
นายมูฮ ามัดอาลาวี   บือแน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต อ.ทุ่งยางแดง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายมูฮ ามัดอาลาวี   บือแน   สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอทุ่งยางแดง  เกี่ยวกับศูนย์ OTOP ครับ 
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดใหม่  ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ OTOP  เมื่อก่อนนี้ 
เจริญมาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ไปจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย  
ตลอดจนมี พ่อค้าแม่ค้ ามาจ าหน่ายสินค้ า  1  ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์   แม้แต่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกก็อยู่ใกล้บริเวณศูนย์ OTOP มัสยิดก็อยู่ในสภาพดี
สะอาดมีการดูแล  แต่ตอนนี้  ผมผ่านมาผ่านไปเห็นสภาพนั้นร้างมากครับ ผมอยาก
เสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ท าอะไรสักอย่างที่ศูนย์ OTOP และ
อยากให้ปรับปรุงให้ศูนย์  OTOP เกิดความเจริญก้าวหน้า เช่น ตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ 
อาจจะเป็นในด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาจจะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ผมอยากให้เพ่ือนๆ สมาชิกสภาฯ  ท่าน
ประธานสภาฯ ได้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ไว้ด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมี
อะไรบ้างที่เราจะได้ชื่นชมบ้างไหมครับ ผมดูแล้วไม่มีอะไรสักอย่าง ผมอยากให้ทุกคน  
ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ได้สร้างสิ่งดีๆ ไว้เป็นหน้าเป็นตาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ผมคิดว่าน่าจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์  เพราะใน
อดีตจังหวัดปัตตานีเรา ทุกท่านก็รู้ว่ามีสิ่งที่ดีและเป็นชื่อเสียงอยู่หลายอย่าง เช่น
เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน  เกี่ยวกับค าสอนของท่านนบี(กีตับร์)  อย่างที่ศูนย์ OTOP 
ผมยกตัวอย่างเช่น  เวลาที่นักเรียนหรือนักศึกษาไปทัศนศึกษา ถ้าเขามีงบมีเงินเยอะ
หน่อยก็จะไปประเทศมาเลเซีย  ถ้าเป็นระดับประถมก็ไปสะพานเปรมที่เกาะยอ 
จังหวัดสงขลา ผมว่าน่าจะท าที่ปัตตานี ที่ศูนย์ OTOP นะครับ  ขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯ ครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านมูฮ ามัดอาลาวี   บือแน  ค่ะ  ที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา 
ประธานสภา อบจ.ปน.  และจะจัดตั้งศูนย์ OTOP เป็นแหล่งเรียนรู้  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ

เสนอแนะในระเบียบวาระนี้อีกไหมค่ะ   เชิญคุณอัศมี  หยีดาโอะ  ค่ะ 
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นายอัศมี   หยีดาโอะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.หนองจิก ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนายอัศมี   หยีดาโอะ    สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1  อ าเภอหนองจิก  กระผมฝากท่านประธานสภาฯ
ไปยังท่านนายกฯ ครับ เรื่องท่ีท่านมูฮ ามัดอาลาวี   บือแน  ได้เสนอแนะไปเมื่อสักครู่ 
ผมเองก็ได้เข้าไปดูและได้สัมผัสที่ศูนย์ OTOP  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเราได้ดูแลอยู่ตอนนี้ครับ  ปัญหาที่พบคือห้องน้ าเสียหายมาก ผมได้เข้าไปดู
และสอบถามผู้ดูแล  เขาบอกว่ากลางวันก็ปกติ  แต่จะเป็นตอนกลางคืน เพราะ
ตอนกลางคืนจะไม่มีผู้ดูแล ห้องน้ านี้ใช้ไม่ได้เลยซักแห่ง  น้ าก็แดงอีก  บางครั้งก็มี
วัยรุ่นเข้าไปมั่วสุม   และจากการที่ผมได้เข้าไปดูศูนย์ OTOP ตอนนี้มีการสร้างรั้ว 
เป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะบริเวณนั้นมีแกะมีแพะ และผมยังได้เข้าไปดูในส่วนของอาคารก็
เห็นรั้วที่เป็นไม้ผุพังแล้วครับ  ผมเกรงว่าจะเกิดความเสียหาย  ผมได้คุยกับสมาชิก
สภาฯ บางท่าน ก็เห็นด้วยกับผมครับ ถ้าเราได้ตั้งอะไรสักอย่างที่ศูนย์ OTOP จะดี
มากครับ เช่น  ตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน เพราะว่าศูนย์ OTOP เป็นของ 3 
จังหวัดใช่ไหมครับ  ตอนนี้รัฐบาลได้มีงบประมาณให้โรงเรียนเพ่ือไปศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด ส่วนมากก็จะไปสงขลา หรือไม่ก็สตูลบ้าง ก่อนที่นักเรียนจะไปศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด  ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเรามีอะไรดีๆ ให้เด็กๆ ดู ผมคิดว่า
เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ ผมเองก็คิดอยู่ว่าถ้ามีพวกเกษตรหรือว่าพันธ์ไม้ต่างๆ พันธุ์
ดอกไม้ต่างๆ เราเอามารวบรวมเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้มากครับ ไม่เฉพาะเด็กๆที่ได้
เรียนรู้ ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันครับ  อีกอย่างครับด้านหลังอาคารจะ
เหลืออยู่ประมาณ 4 - 6 เมตร ก็จะเป็นที่ว่าง  แต่ ณ ตอนนี้เป็นป่ารก ด้านหลังก็รก
มากเหมือนกันครับ ไม่มีใครไปดูแลนะครับ ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่าน
นายกฯ ว่าผมอยากให้ท่านนายกฯ ให้ความส าคัญตรงนี้ด้วย  ขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯ ครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านอัศมี   หยีดาโอะ  ค่ะ ที่ได้เสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาและได้ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   ให้แนวคิดจัดตั้งศูนย์ OTOP เป็นแหล่งเรียนรู้  เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง ค่ะ 
 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน   ก่อนอ่ืนผมขอชื่นชมและรู้สึกดีใจที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อ
สังเกตุและอภิปรายในประเด็นเรื่องศูนย์ OTOP  ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีรับผิดชอบดูแลอยู่ในขณะนี้  และมีการน าเสนอข้อคิดต่างๆ ในการที่จะให้
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  น าไปคิดทบทวนความเป็นไปได้ที่จะสร้าง
เป็นศูนย์โบราณคดีหรือว่าจัดตั้งศูนย์ OTOP เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาต่างๆ ที่
ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่านได้อภิปราย  ซึ่งผมเองก็พยายามชี้แจงให้สังคมได้เข้าใจ 
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ในเรื่องของศูนย ์OTOP และทุกครั้งที่มีค าถามนี้ ผมอยากจะชี้แจงว่า ผมปฏิเสธไม่ได้
ว่าที่ตั้งของอาคารศูนย์ OTOP  นั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมมากและเป็นหน้าตา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งแขกบ้านแขกเมืองที่ผ่านมาจังหวัดปัตตานี 
ไม่ว่าจะไปนราธิวาสก็ต้องผ่านศูนย์ OTOP  ก็จะถามอยู่เสมอว่าเป็นศูนย์อะไร  และ
ท าไมถึงได้ปล่อยให้มันเคว้งคว้าง ไม่มีใครมาดูแล ผมอยากจะน าเรียนท่านสมาชิก
สภาฯ ว่าศูนย ์OTOP  เราได้รับงบประมาณมาจากจังหวัดปัตตานี  ได้ใช้งบฯ พัฒนา
ของจังหวัด ในการก่อสร้างศูนย์ฯ ตามแบบที่ อบจ. ก าหนด  ซึ่งที่ดินเป็นที่ดินของ  
อบจ. เราได้ขอจากที่ราชพัสดุและมาออกแบบในการสร้างศูนย์ OTOP  ซึ่งจากการที่
เราออกแบบอาคารศูนย์ OTOP  เป็นอาคารที่ครบทุกอย่าง  ซึ่งอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 70 กว่าล้าน และบังเอิญทางจังหวัดปัตตานีเองก็สนใจและในขณะนั้น 
ศูนย์ OTOP ก็ก าลังบูมอย่างมาก  ท าให้จังหวัดต้องการที่จะสร้างศูนย์ OTOP ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีก็ไม่มีงบประมาณ  แต่เรามีแบบและมีที่ดิน และ
ทางจังหวัดก็ได้ขอแบ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าว จังหวัดมีงบประมาณอยู่ประมาณ 30 กว่าล้าน  แต่แบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ต้องใช้งบประมาณ 70 กว่าล้าน ฉะนั้น  เราจ าเป็นที่จะต้องมา
ปรับลดเนื้องานเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จังหวัดมีอยู่ และหลังจากที่สร้าง
ศูนย์ OTOP  เสร็จก็ได้มอบอาคารศูนย์ฯ มาให้ อบจ. ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้าง
อาคารศูนย์ฯ คือต้องการที่จะให้สินค้า 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดปัตตานี 
ได้น ามาจ าหน่ายที่ศูนย์ฯ  โดยที่เอากลุ่มอาชีพต่างๆ ให้น าสินค้ามาจ าหน่าย หลังจาก
อาคารศูนย์ฯ เสร็จเราก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องน า
สินค้ามาจ าหน่ายที่ศูนย์ฯ หลายครั้งด้วยกัน ทางจังหวัดเองก็ได้ให้ความร่วมมือ
ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประชาชน มาร่วมหารือในการที่จะ
บริหารศูนย์ฯ สุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาศูนย์ฯ ไปข้างหน้าได้ เพราะว่า 1 
สืบเนื่องมาจากขณะนั้นศูนย์ฯ เริ่มจะซบเซาลง และ 2 ก็คือด้วยข้อจ ากัดบางอย่างที่
เราไม่สามารถที่จะบริหารให้ครบวงจรได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดในเรื่องของอาคาร
ศูนย์ฯ เพราะเราได้ประมาณการแบบในการก่อสร้างไว้ 70 กว่าล้าน  แต่เราได้
งบประมาณแค่ 30 กว่าล้าน และในการประสานงานกับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ที่จ าหน่ายสินค้ามาจ าหน่ายที่ศูนย์ฯ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกองคลัง เราได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูและ ไปขายของ
ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ  โดยที่เราไม่ได้คิดเป็นค่าเช่า เราช่วยขายให้เขา เราพยายามที่
จะดึงกลุ่มอาชีพต่างๆ    ให้มาจ าหน่ายสินค้าที่ศูนย์ฯ    อย่างทางจังหวัดปัตตานีเอง
ก็พยายามเอาโครงการต่างๆ  ของจังหวัดมาแสดง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาถูก  สินค้า
ธงฟ้า คาราวานปล่อยสินค้า  สินค้าเกษตร ฯลฯ  ไปยังภาคของศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้    ไม่ว่าจะเป็นอ าเภอหนองจิกที่ช่วยกันเชิญชวนพี่น้อง 
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ประชาชนมาจ าหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสด เราก็พยายามหาทุกวิถีทาง
ในการที่จะให้ศูนย์ฯ เดินหน้า สุดท้ายมันก็ไม่ขยับ ซึ่งมันเป็นข้อคิดที่ อบจ. จะต้องมา
นั่งคิดว่าจะท าอย่างไร มีวิธีไหนที่จะช่วยกันดูแลศูนย์ฯ ไม่ให้รกร้าง แต่สุดท้ายมันก็
ทรุดโทรมและพังไป ในอนาคต อบจ. ได้ตั้งงบประมาณในการดูแลอยู่และทุก
ปีงบประมาณเราได้ตั้งงบประมาณค่าจ้างเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยช่วยดูแล
อาคารส านักงานที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฯ จน  ณ  ปัจจุบันเราก็ยังตั้งงบประมาณค่าจ้างเวร
ยามดูแลรักษาความปลอดภัยช่วยดูแลอาคารศูนย์ฯ ตรงนั้นอยู่ เราพยายามที่จะท า
ให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางกายภาพ คือเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ เพราะ
ตอนแรกที่ เราได้อาคารศูนย์ฯ มา มันก็ไม่มีอะไรสักอย่าง เรามาปรับปรุงใช้
งบประมาณต่อเติมและมีการปลูกต้นไม้อย่างที่ท่านเห็น และลงเครื่องเด็กเล่น เรา
พยายามคิดว่าจะท าอย่างไรให้ศูนย์ฯ คงอยู่และอาจมีผู้สนใจในการร่วมลงทุนกับ 
อบจ. ทั้งสร้างสถานที่ละหมาด แต่สถานที่ละหมาดมันก็ขาด ต้องใช้งบประมาณ
ต่อเนื่องของแต่ละปีงบประมาณ เราพยายามสร้างศาลาละหมาดที่ดูแล้วสวยงามและ
มีห้องน้ า สุดท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เราก็ท าในส่วนของรั้วที่ท่านเห็นอยู่ เรา
พยายามที่จะให้เกิดการเคลื่อนไหวตลอดเวลา พยายามหาแนวทางในการพัฒนา
ศูนย์ฯ ให้เดินไปข้างหน้าให้ได้ เพราะยังไงเราก็ต้องให้ศูนย์ฯ ตรงนี้เป็นหน้าตาของ 
อบจ. เราพยายามเอาสินค้า 5 ดาว บ้างของทุกจังหวัดทุกภาค และมาจ าหน่ายให้กับ
พ่ีน้องในพ้ืนที่ใน 3 จังหวัด เราพยายามคิดครับ เพราะว่าเราต้องการให้พ่ีน้อง
ประชาชนใน 3 จังหวัดรู้ว่าเวลาจะซื้อของที่ระลึกฯ ไม่จ าเป็นต้องไปซื้อที่จังหวัดอ่ืน 
ซื้อที่ศูนย์ฯ ก็ได้ เราพยายามเอาสินค้ามาขาย โดยไม่ได้บวกก าไรมากนัก แต่ก็ยังไม่
สามารถที่จะผลักดันตรงนี้ได้  เราพยายามคิดหาทุกวิถีทางที่จะให้ศูนย์ฯ เดินไป
ข้างหน้าได้ เช่นเราคิดที่จะสร้างศูนย์ฯ บริการน้ ามัน อาจจะเป็น ปตท. เราพยายาม
พูดคุยกับตัวแทน ปตท. ในการที่จะตั้งปั๊ม สัก 4 หัวจ่ายหรือว่า 6 หัวจ่าย ซึ่งทาง 
ปตท. เข้ามาดูสถานที่ศูนย์ฯ  เขาก็สนใจครับ เพราะว่าเขาดูแล้วเป็นพ้ืนที่ๆเหมาะสม 
เรามีอาคารที่อยู่ด้านหน้าของอาคารใหญ่เป็นอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของท่องเที่ยว
กีฬา เพ่ือเป็นศูนย์ฯ ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในจังหวัด
ปัตตานี ก็ต้องแวะตรงนั้นก่อน  และเข้าไปดูข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีว่า
มีอะไรบ้าง อาจจะมีการจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพ่ือที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ในจังหวัดปัตตานี และสุดท้ายหัวใจของศูนย์ฯ ในการที่จะดึงผู้สนใจหรือผู้ที่ผ่านมา
ผ่านไปแวะมาเติมน้ ามันและเลือกชมหรือซื้อสินค้า OTOP โดยที่เราประสานทาง 
ปตท. สุดท้ายมันก็ติดขัดในเรื่องของที่ดินอีก ที่ดินนั้นจะต้องเพิกถอนให้เป็นของ 
อบจ. ปัตตานี และทาง อบจ. ไม่สามารถที่จะด าเนินการให้เอกชนเช่า พ้ืนที่ตรงนั้น 
ปัญหามันก็อยู่ตรงนี้ ที่เราติดขัดอยู่ มันก็คือเรื่องปัญหาที่ดิน ขั้นตอนในการเพิกถอน
สิทธิ์ตรงนั้นมันช้ามาก ผมเองก็ได้ต่อสู้และติดตามมาตลอด แต่สุดท้ายเพื่อนเอาไปกิน  
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ปตท. ก็ได้ให้คนนราธิวาส ได้ไปตั้งปั๊ม ปตท. ที่ดอนยาง ณ ปัจจุบันนี้ครับ  พอเราจะ
ตั้งปั๊มฯ บ้าง มันก็ต้ังไม่ได้แล้ว เพราะ ปตท. มันจะต้องมีระยะห่าง 30 กิโล จึงท าให้
เราเสียโอกาส แต่ขณะนี้ ณ ปัจจุบันท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ตั้งข้อสังเกต ความ
เคลื่อนไหวของศูนย์ฯ  เริ่มจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้ว  เพราะตอนนั้นก็คือเรา
ไม่อยากเปิดโอกาสให้เอกชน ไม่อยากสัมปทานให้กับเอกชนมาบริหาร เพราะเรา
ต้องการคงไว้ในส่วนของ OTOP คงไว้ในส่วนของวัตถุประสงค์เดิม ก็คือต้องการที่
อยากจะเหน็ตรงนั้นเป็นศูนย์การจ าหน่ายสินค้าของพ่ีน้องประชาชนใน 3 จังหวัดเรา
พยายามขยับขยายให้เป็น 3 จังหวัดด้วยซ้ า  เพราะตรงนั้นเป็นประตูเข้าสู่ดินแดน
ของ 3 จังหวัดภาคใต้  ถ้าสมมุติว่าจะเอาสินค้า 5 ดาว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
พ่ีน้องประชาชนใน 3 จังหวัดมาจ าหน่ายที่ศูนย์ฯ มันก็เหมาะสมอยู่แล้ว ตอนแรกก็มี
เอกชนมาขอเช่า แต่การบริหารของเอกชน ซึ่งเรามาดูรายละเอียดของการบริหาร 
เอกชนเขาค านึงถึงผลก าไร ซึ่งเราไม่ต้องการตรงนั้น และมันจะออกนอกกรอบของ
วัตถุประสงค์เดิมของการสร้างอาคารแห่งนี้  อาจจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
รูปแบบของการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือว่าเป็นศูนย์อะไรต่อมิอะไร
เยอะแยะไปหมดที่เขามาเสนอ เพ่ือที่จะขอเช่าอาคาร ซึ่งบางคนก็ขอมาหลายครั้ง 
และมีหลายรายที่สนใจ แต่มันติดตรงที่ว่าจะต้องเพิกถอนที่ดินก่อน และให้ อบจ. 
สามารถจัดหาประโยชน์ในที่ดิน  ก็คือการเปิดให้เช่า  มิเช่นนั้นเราจะท าไม่ได้ หัวใจ
ของศูนย์ฯ มันอยู่ที่ที่ดิน  แต่ในขณะนี้ก็ OK ถ้าสามารถเพิกถอนได้  เราก็สามารถที่
จะหาผลประโยชน์ได้ สอดคล้องกับเอกชนในขณะนี้มีความสนใจมาติดต่อ 2 กลุ่ม
ด้วยกัน โดยผ่านทาง ศอ.บต. และผ่านทางจังหวัดปัตตานี   เป็นเอกชนนักธุรกิจรุ่น
ใหม่ที่เขาได้สร้างตลาดน้ าจนประสบความส าเร็จ เขาสนใจในการที่จะมาขอเช่า
อาคารศูนย์ฯ และจะขอเช่าทั้งอาคารเลย และยังมีอีกกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งจะมาขอเช่า 
ซึ่งทาง อบจ. เองก็ได้มีการประชุมหารือกับจังหวัด ผมได้น าเรียนในที่ประชุมของ
จังหวัดว่า ถ้าสมมุติจะให้เอกชนเช่ามันมี 2 ทางเลือกคือ 

1. อบจ. ต้องบริหารจัดการเอง เราก็ได้ทดสอบมาแล้ว บริหารจัดการเองก็ 
คือเราต้องมีการประสานอะไรต่างๆ ทั้งหมด ซึ่ง อบจ. มีจุดแข็งก็คือเรื่องงบประมาณ
ที่สามารถท่ีจะไปปรับปรุง ซ่อมแซม ตามที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในเรื่องของรั้วที่ผุพัง 
แต่เราต้องดูก่อนในขณะนี้ว่าเรามีแผนในการปรับปรุง ซ่อมแซม และจะต้องมีความ
ชัดเจนในเรื่องของผู้ที่จะมาลงทุน เราอาจจะมาก าหนดในเงื่อนไขว่า ผู้ที่จะมาลงทุน 
เราอาจจะต้องมารับภาระ ในเรื่องของการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์ฯ ตรงนั้นก็
สามารถที่จะกระท าได้ครับ ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 2 กลุ่มที่จะมาขอเช่า แต่ผมก็ได้พูดคุย 
และยังไงเราต้องก าหนดกรอบไว้ ต้องรักษาวัตถุประสงค์เดิมเอาไว้ คือคงไว้ให้เป็น
ศูนย์ฯ จ าหน่าย OTOP  ในส่วนที่จะเพ่ิมเติมอะไรต่างๆ ที่มันได้กระทบกับสินค้า 
OTOP หรือว่าอาจจะเก้ือกูลได้เราก็สามารถท่ีจะรับข้อเสนอตรงนั้นได้ ซึ่งตรงนี้อยู่ใน 
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ขั้นตอนของการที่จะก าหนด TOR อยู่และท าควบคู่กันในการเข้าไปส ารวจประมาณ
การค่าปรับปรุง ซ่อมแซมตัวอาคารด้วย ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ตั้งข้อสังเกต 
มันมีแผนต่อไปอย่างไร ในอนาคตและที่ท่านน าเสนอมา เพ่ือตั้ งเป็นแหล่งเรียนรู้ 
อะไรต่างๆ ก็ดีครับ แต่ผมก็ให้คงไว้ซึ่งรูปแบบเดิมก่อน ถ้าสมมุติว่ามันไม่เวิรค์หรือว่า
กลุ่มทุน เอกชนต่างๆ บริหารจัดการแล้วไม่ได้ เราค่อยมาปรับเปลี่ยนแผนใหม่ ถ้าเรา
จะตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ เราก็จะต้องมาศึกษา มาประชุมพูดคุยกัน จะให้เป็นรูปแบบ
ไหน อะไรยังไง รายละเอียดเป็นอย่างไร ต้องมีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แน่นอนครับ ตรงนี้ผมขอเวลาสักหน่อย เพราะตอนนี้มีหน่วยงานอยู่ 2 หน่วยงาน
ด้วยกันที่สนใจจะเช่าศูนย์ฯ เราอยู่ ใครจะได้เป็นผู้เช่าหรือไม่ อย่างไร  อยู่ที่
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ขอน าเรียนชี้แจงเพียงแค่นี้ก่อน  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีข้อสงสัยอีกไหมค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   เรียนเชิญท่านมูฮ ามัดอาลาวี  บือแน  ค่ะ 

 
นายมูฮ ามัดอาลาวี   บือแน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต อ.ทุ่งยางแดง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายมูฮ ามัดอาลาวี   บือแน   สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอ าเภอทุ่งยางแดง   ผมขอแสดงความชื่นชม
ท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงต่อข้อสังเกตเมื่อสักครู่  ผมขอเสนอแนะนิดหน่อยครับ ใน
สายตาของผมและเพ่ือนๆ สมาชิกสภาฯ ผมรู้ครับว่าท่านนายกฯ เป็นนักสู้ และท่าน
ต้องสู้เรื่องศูนย์ฯ  อีกนะครับ อย่างเช่น โรงเรียนครับ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามก็
ขึ้นอยู่กับท่านนายกฯ  ตาดีกา  และโรงเรียนในสังกัด อบจ. ปัตตานี  เราท าอะไรไป
หรือจัดตั้งศูนย์ฯ ผมอยากให้ท่านนายกฯ โฆษณาเพ่ือเป็นสื่อครับ เช่น  เมื่อทาง
โรงเรียนออกไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด เวลากลับเข้าจังหวัดปัตตานี ผมอยากให้
โรงเรียนได้แวะไปดูศูนย์ฯ พูดตรงๆ นะครับว่า  ผมรู้สึกอิจฉาริษยาห้าง Big C  ครับ 
เพราะเท่าที่สังเกตมา  เวลาที่นักเรียนไปทัศนศึกษาไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่  ต้องมาหยุด
แวะที่ Big C ถ้าไม่แวะเข้า Big C มันดูเหมือนว่าการทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนไม่
สมบูรณ์แบบ แล้วเรามีวิธีการอย่างไร  จะท ายังไงให้เด็กนักเรียนเหล่านั้นได้แวะเยี่ยม
ชมศูนย์ฯ ของเรา ผมอยากให้ท่านนายกฯ สู้ๆ เรื่องนี้ต่อไปให้ส าเร็จ ผมอยากให้
ศูนย์ฯ มีทุกอย่างที่ครบวงจร เพ่ือดึงดูดนักเรียน หรือแม้แระทั่งประชาชนทั่วไปได้
แวะเข้าไปยังศูนย์ฯ ครับ ส าหรับเรื่องที่ท่านได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ที่จะให้เอกชนมาเช่า
ศูนย์ฯ ผมไม่เห็นด้วยครับ ผมอยากให้ท่านนายกฯ อดทนและต่อสู้เรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือจะเป็นการจ าหน่ายสินค้า 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ต่อไป 
ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านมูฮ ามัดอาลาวี   บือแน  ค่ะ  ที่ได้ให้ก าลังใจท่านนายกฯ  
ประธานสภา อบจ.ปน. เมื่อสักครู่ ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงถึงความพยายามที่จะผลักดันศูนย์ฯ  เพ่ือที่จะให้เกิด

การพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย  ในระเบียบ
วาระนีอี้กไหมค่ะ    เชิญคุณแวหามะ   แวกือจิก  ค่ะ 

 
นายแวหามะ   แวกือจิก    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ 
ส.อบจ.ปน.เขต 3 อ.เมือง ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายแวหามะ  แวกือจิก  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  อ าเภอเมือง มันมีประเด็นอยู่นิด
เดียวครับ  หลังจากที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้ง
ข้อสังเกตประเด็นก็คือท่านนายกฯ ได้ชี้แจงว่าพ้ืนที่ที่ศูนย์ฯ ของเราเดิมมีงบประมาณ 
70 กว่าล้าน ผมเข้าใจว่าเนื้อที่มันต้องมีเหลืออยู่  ผมเข้าใจผิดหรือถูกก็ไม่ทราบครับ 
ผมไม่แน่ใจครับท่านนายกฯ   ประเด็นก็คือถ้ามีเนื้อที่  เรามีเนื้อที่อีกเท่าไหร่  กี่ไร่  
อยู่ด้านไหนของศูนย์ฯ และจะพัฒนาต่อยอดไปได้อีกหรือไม่ ประเด็นนี้น่าสนใจ ถ้ามี
เนื้อที่แล้ว โดยศักยภาพของท่านนายกฯ หรือด้วยวิสัยทัศน์ของท่านแล้ว ด้วย
งบประมาณท่ีมีอยู่ ผมคิดว่าศูนย์ฯ ตรงนี้ถึงจะช้า แต่ว่าถ้าเราพัฒนาแบบยั่งยืนและมี
ศักยภาพ  น่าสนใจครับ ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านนายกฯ ในเรื่องเนื้อ
ที่ตรงนี้ด้วย  ว่าเนื้อท่ีของเรายังมีอยู่อีกไหม ขอบคุณครับ  

   
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านท่านแวหามะ   แวกือจิก  ค่ะ  ที่ไดอ้ภิปราย  เชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภา อบจ.ปน.  ชี้แจงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน   ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงในเรื่องเนื้อที่   ก็คงจะช้ าใจพอ 
สมควรครับ พ้ืนที่ตรงนั้นเมื่อก่อนก็เป็นพ้ืนที่สาธารณะอยู่ และไดม้ีหน่วยงานที่มาขอ 
พ้ืนที่ตรงนี้กันเยอะ  ซึ่งในส่วนของ อบจ. ปัตตานีเราเองขอเนื้อท่ีมากกว่านั้นนะครับ  
 ประมาณ 40 กว่าไร่  แต่สุดท้ายเราก็ได้มาแค่ 27 กว่าไร่  แต่ก็เป็นเรื่องที่การตัดสิน   
 ในการแบ่งหรือการขอใช้เนื้อที่อยู่ที่จังหวัดเป็นผู้พิจารณาซึ่งที่ดินของเราหายไปให้กับ
หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานข้างเคียงไปพอสมควร  ในส่วนที่เราประมาณการนั้น  เรา
ได้ประมาณการตัวอาคาร ซึ่งครบทุกอย่างคือสมบูรณ์แบบทุกอย่าง  ประมาณ 70 
กว่าล้านในขณะนั้น  แต่เนื้อที่นั้นเรามี 20 กว่าไร่นะครับ เนื้อที่ปกตินะครับ
เหมือนเดิม หลังจากนั้นเราก็ได้งบประมาณ 30 กว่าล้าน และเราได้ส่งแบบให้กับทาง
จังหวัด  ทางจังหวัดก็มีงบประมาณอยู่  30  กว่าล้าน  และให้ทาง อบจ. ปัตตานีปรับ 
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แบบและเนื้องานลง  เราก็ได้ปรับเนื้องานลง ก็อย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นสภาพ  
ถ้าเรามองหรือดูไกลๆ ดูมาจากข้างนอกก็ไม่เป็นไร เหมือนอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของการใช้วัสดุที่มันถูกก าหนดมาโดยคณะกรรมการ ซึ่งในเรื่อง
ขอความคงทนถาวรอะไรต่างๆ ก็ไม่มี อย่างที่ท่านอัศมี   หยีดาโอะ  ได้ตั้ งข้อสังเกต
เกี่ยวกับรั้วไม้ที่มีการผุพัง สาเหตุก็เพราะงบประมาณมันจ ากัด เราจะไปใช้วัตถุที่
มันดีๆ ที่มีความคงทนถาวรไม่ได้ครับ เพราะงบประมาณมีอยู่แค่นั้น เพราะฉะนั้นเรา
ต้องมีการปรับลดเนื้องานลง แต่เราก็ได้ไปเพ่ิมเติมที่หลังต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
พอสมควรในการต่อเติมอาคารและการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ แต่ถ้าถามว่าเราคิดที่
จะต่อเติมอะไรต่อไปในพ้ืนที่ที่มีอยู่จ ากัด  มันก็จะมีพ้ืนที่น้อยมาก ซึ่งท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี ก็รู้ในเรื่องนี้ ผมเองก็น าเรียนท่านๆ ก็ยังเสียดาย บางหน่วยงานก็ขอ
มากไปเกินความจ าเป็น แต่ของเรานี่มันขยับไม่ได้ ข้างซ้ายขวาที่ติดต่อกับแฟลต
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรหนองจิก เนื้อที่ตรงนั้นประมาณ 15 เมตร ประมาณนั้น
พร้อมกับตัวอาคาร  ก็ท าได้แค่ถนน ซึ่งเราจะต้องมีถนนข้างๆ รั้ว  และฝั่งของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด มีประมาณ 20 ถึง 30 เมตร มันน้อยมาก 
ด้านหลังก็จะเป็นรูปตัว L  มีเนื้อที่อยู่ประมาณไม่กี่ไร่ ด้านหลังก็ติดกับก าแพง ซึ่งเป็น
หน่วยงานของสถานที่ต ารวจภูธรหนองจิก จากอาคารด้านหลังไปยังแนวเขตประมาณ 
20 เมตร มันขยับไม่ได้ครับ ไม่ว่าจะขยับข้างหรือขยับหลัง เพราะฉะนั้น มันจะต้อง
คิดว่าในพ้ืนที่ที่มันจ ากัด ซึ่งถ้าขยับข้างๆ ที่ติดกับส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัด ก็สามารถที่จะท าเป็นอาคารยาวไปได้ อาคารหรือตัวอาคารอาจจะมี
ถนนตรงกลาง ตัวอาคารก็ขยับไปที่ข้างรั้วส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดก็สามารถที่จะสร้างอาคารได้ ประมาณ 20 เมตรน่าจะได้ ที่นี่มานั่งคิดครับว่า
จะสร้างอาคารอะไร ท าอะไรในพ้ืนที่ที่มันจ ากัด ผมเสียดายครับ เสียดายในภาพรวม
ทั้งหมด แม้กระทั่งตัวอาคารด้านหน้า สวยมาก แต่ที่มันมีปัญหาในเรื่องของต้นไม้ แต่
ก็มีคนสวนของเราดูแลอยู่ในขณะนี้ ซึ่งผมก็พยายามก าชับในเรื่องการดูแลและการใส่
ปุ๋ย การดูแลรดน้ า และท่ีมีปัญหาเรื่องน้ าอยู่ตอนนี้ อย่างท่ีท่านอัศมี  หยีดาโอะ  ได้ตั้ง
ข้อสังเกตในส่วนของห้องน้ าที่เป็นสนิมหรือน้ าแดงมาก  ซึ่งผมก็ได้ก าชับเจ้าหน้าที่
ดูแล และท าควบคู่กันไปกับที่ดินท่ีเอกชนก าลังสนใจในตัวอาคารศูนย์ฯ ผมก็ได้ให้ทาง
กองช่างไปส ารวจทั้งระบบตั้งไว้ก่อน  เพ่ือที่จะมาก าหนดในเงื่อนไขการประมูล 
อาจจะมาก าหนดไว้ใน TOR ว่าเวลาคุณรับไปคุณต้องท าอะไรบ้าง แต่ถ้าเขาไม่รับ
เงื่อนไขนั้น เราก็มาดูว่าเราจะต้องด าเนินการอะไร อย่างไรบ้างต่อไป  เพราะฉะนั้น
ตรงนี้เรามีแนวคิด เช่น เราอาจจะไปดูงาน รับข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนและเสนอแนะ
กับพ่ีน้องประชาชน หรือนักธุรกิจอ่ืนๆ ผมยินดีรับฟังและน ามาเป็นข้อสรุป น ามาคิด
ร่วมกันว่า  เราจะตัดสินใจในการที่จะพัฒนาศูนย์ฯ  ตรงนี้ไปในทิศทางใด    แต่ผมก็
ยังไม่ม่ันใจนะครับว่า 2 กลุ่มนักธุรกิจเอกชน 2 กลุ่มนี้จะรับเงื่อนไขตรงนี้ไหม  แต่เขา 
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สนใจในตัวอาคารศูนย์ฯ ของเรามาก และอีกอย่างเขาประสบความส าเร็จด้านธุรกิจ
มาแล้ว ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไป ว่าเราจะด าเนินการกับศูนย์ฯ ตรงนี้ไป
ในทางทิศใด เหมือนอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ จะท าอย่างไร 
เครือข่ายของ อบจ. ปัตตานี หลายเครือข่าย มีองค์การที่เป็นแนวร่วมพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือเยอะแยะไปหมด พี่น้องประชาชนอีก นักเรียนและนักศึกษา ถ้าเป็นไปได้
ให้ท าแบบ Big C แต่ผมดูปริมาณและวัตถุประสงค์ของ Big C กับพวกเรา มันก็
พอที่จะเชื่อมกันได้ แต่สิ่งจูงใจต่างๆ ที่เราต้องมานั่งคิดกันก็คือว่า  Big C เขาขาย
สินค้าประเภทต่างๆ ครบวงจร แต่จุดประสงค์ของเราคือ เราต้องการที่จะจ าหน่าย
สินค้า OTOP ที่ผลิตจากมือของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ให้กับพ่ีน้องประชาชน แต่พิธีการที่จะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนมันจะต้อง
มาคิดร่วมกัน ตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ตั้งข้อสังเกต ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ  ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาศูนย์ OTOP 
ประธานสภา อบจ.ปน.   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกไหม  เชิญค่ะ  เชิญท่านแวหามะ  แวกือจิก  ค่ะ 
     
นายแวหามะ   แวกือจิก     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน.เขต 3 อ.เมือง  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กระผมนายแวหามะ   แวกือจิก      สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  อ าเภอเมือง ได้ฟังท่านนายกฯ ชี้แจงแล้ว
รู้สึกหดหู่ใจครับ  ผมเข้าใจว่า  มีพ้ืนที่เยอะและด้านหลังเพ่ือจะให้เข้ากับข้อเสนอของ
ท่านสมาชิกสภาฯ ก็คือข้างหน้าเป็นศูนย์ฯ อาจจะเป็นสินค้าทางการเกษตรหรือ 
OTOP ต่างๆ แต่ด้านหลังอยากให้เป็นพิพิธภัณฑ์ปัตตานี ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีของ
เรา พิพิธภัณฑ์มีอยู่ 2 แห่ง ซึ่งน่าเสียดายมาก พิพิธภัณฑ์แรกคือพิพิธภัณฑ์ขุนละหาร
อยู่ที่อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส   และแห่งที่ 2   คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านกือแม็ง 
อยู่ที่อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา   ประเด็นคือพิพิธภัณฑ์ของ 3 จังหวัด  อยู่ตรงไหน 
และเราจะรู้อะไรบ้างในพ้ืนที่ของเรา ที่มีของดีๆ มากมาย ถ้ามีพ้ืนที่ด้านหลังอีก เรา
จะเชื่อม 2 อย่าง ระหว่าง OTOP กับ พิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นจุดแข็งของ อบจ. ปัตตานี 
ไปเลย แต่พอท่านนายกฯ ได้ชี้แจงว่าเนื้อที่เรามีจ ากัดจริงๆ ก็ไม่ว่าจะท าอย่างไร ก็
ต้องหาวิธีการ  แต่อย่างไรก็ตามผมขอยืนยันอีกครั้งว่า  ผมอยากให้ท่านนายกฯ สร้าง
เป็นพิพิธภัณฑ์ฟาฏอนี  จะต้องมีในพ้ืนที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นปัตตานี ยะลา หรือนราธิวาส 
แต่ถ้าหากว่าเรามีพิพิธภัณฑ์ฟาฏอนีของเราก่อน โอกาสที่เศรษฐกิจต่างๆ จะไหลเข้า
มาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ของเราย่อมมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  เราจะได้เปรียบตรงนี้
ครับท่านนายกฯ  ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านแวหามะ   แวกือจิก   ค่ะ   ที่ได้ให้แง่คิดในการตั้งพิพิธภัณฑ์ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมค่ะ  เชิญนายกฯ  ชี้แจง  ค่ะ 

 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้ง
พิพิธภัณฑ์  คือแนวคิดในการตั้งพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานี ผมเห็นด้วยประกอบ
กับพ้ืนที่ที่อาคารศูนย์ฯ ก็มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ 
ผมจะน าเรื่องนี้ไปปรึกษาและพูดคุยกับจังหวัดครับ เมื่อก่อนเราก็เคยมีแนวคิดนี้ ใน
การที่จะท าพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานี รู้สึกว่าตอนนั้นเราท าเรื่องขอใช้สถานที่ของ
อาคารใกล้ๆ กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี ห้องสมุดนะครับ รู้สึกว่าตอนนั้นเขา
ก าลังจะโอนให้ท้องถิ่น ซึ่งผมเองก็เคยไปดูพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนเครื่องไม้
เครื่องมือต่างๆ ของห้องสุมด สมัยที่เป็นของจังหวัดปัตตานีในอดีต  เคยไปดูและคิด
จะซื้อ ตอนนั้นเขาจะขายประมาณ 2,000,000 บาท แต่บังเอิญเขาถ่ายโอนมาให้ 
อบจ. ไม่ได้ ประมาณ 6 ถึง 7 ปีมาแล้วครับ เราก็เลยไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการที่
จะด าเนนิการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นว่า ตรงนั้น ตรงนี้
น่าจะเหมาะสมกับการสร้างพิพิธภัณฑ์ ผมก็เห็นด้วยครับ และจะต้องมานั่งคิดนั่งคุย
กัน จะต้องเชิญหน่วยงานต่างๆ มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันครับ ถ้าเกิดท าไปแล้ว 
หรือว่าจะมีการแบ่งโซนพ้ืนที่ก็ยังพอที่จะเจียดพ้ืนที่บางส่วนได้ แต่ก็ต้องพยายามให้
มันสอดคล้องกันสินค้า OTOP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่และมี
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นพวกโบราณคดี ซึ่งตรงนั้นมันจะต้องบริหารหรือจะต้องมีการ
สรรหา จะต้องมีการซื้อพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นมาโชว์ ถ้าเราคิดจะท า อาจจะผนวกเข้าไป
ในรายละเอียดของ TOR  หรืออาจจะท าเป็นการแยกออกมาต่างหาก อาจจะท าตรง
นี้ให้เกิดการเคลื่อนไหวก่อน อย่างน้อยก็ยังเป็นรายได้ของพ่ีน้องประชาชน ถ้าสมมุติ
ว่าในปัตตานีมันยังน้อย เราก็ขยับเป็น 3 จังหวัด อย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในพ้ืนที่ของ 3 
จังหวัดอยู่ เพราะมันเป็นทางผ่าน ถ้าสมมุติว่าจะท าเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ อาจจะ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในอดีต มันก็
สามารถทีจ่ะท าได้ สามารถที่จะเชื่อมกันได้  ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ  ที่ได้ชี้แจงแนวทางและปัญหาในการจัดตั้งศูนย์ OTOP 
ประธานสภา อบจ.ปน.   เพ่ือที่จะให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์แก่ อบจ. ด้วย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ 

อภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะจะเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้อีกไหมค่ะ  เชิญค่ะ  ถ้าไม่มี  
ส าหรับวันนี้  ดิฉัน  ในนามประธานสภาฯ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
ท่านนายกฯ ท่านเลขานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
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และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  โดยพร้อม
เพรียงกัน  ท าให้การประชุมครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี  ดิฉัน  ขอปิดประชุมเพียงแค่นี้  
ขอบคุณค่ะ 
 
 

ปิดการประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
          ( นายจ ารัส   สีทองชื่น ) 
 
 
 
 
 

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


