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   ผู้มาประชุม 

๑. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๒. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
๓. นายมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒)  
4. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 

   ๕. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.เมือง     
   6. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.เมือง 
   7. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๕ อ.เมือง 
   8  นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
   9. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง 
 10. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑1. นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะรัง 
 12. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะหร่ิง 
 1๓. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ยะหร่ิง 
 14. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
 15. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
 16. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.หนองจิก 
 17. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.หนองจิก 
 18. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
 19. นายวันนิวัติ ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
 ๒0. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต  อ.กะพ้อ 
 21. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.ทุ่งยางแดง 
 ๒2. นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน 
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    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นายเศรษฐ ์ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
    2. นายอรณุ  เบ็ญจลักษณ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๑) 
    3. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๒) 
    4. นายคอเลฟ เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    5. นายประยูรเดช คณานุรักษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
    6. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    7. นายอ๊ะหามะ หะยีดือราแม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    8. นายจํารสั     สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รกท.ปลัด อบจ.ปัตตานี 
    9. นางเกือ้กูล  พิธีรัตนานนท ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปัตตานี  
  10. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
  11. นางเพ็ญศร ี ร่วมจินดา ผู้อํานวยการกองคลัง 
  12. นางสุรี  สะหนิบุตร ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
  13. นายสุทศัน์  สังขรัตน์  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  14. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  ๑5. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
  16. นางสุดา  ทับทิมทอง รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบฯ 
  ๑7. นายสาเหาะ มูเล็ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี 
  ๑8. นายประเสริฐ อิบรอเห็น รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม รกท. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
  19. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
  20. นางรูซีดา  จารงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
  21. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
  22. นางสาวอัยรินทร ์ สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
  23. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
  24. นางจรินทร รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  25. นายอนุสรณ ์ พิทักษ์สันติกุล นิติกรชํานาญการ 
  26. นายมันโซะ กาหลง  หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
  27. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  28. นายสมมาตร ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
  29. ว่าที่ รต.กมล เดชศิริ  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  30. นางภคินี  แก้วง่าย  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
  31. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
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  32. นางกามีลา เจ๊ะแว   นิติกรชํานาญการ 
  33. นายฮานาฟี มาหะมุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
  34. นางวีระวรรณ คงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
  35. นางสายชล คงสองเมือง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
  36. นางสาวกรกนก ยังปากนํ้า  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
  37. นางสาวณัฏฐิณ ี มามะ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
  38. นางยุพิน  กากะ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  39. นายอิบนูฮายา แดมะ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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    ผู้ไม่มาประชุม 
   1. นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.เมือง(ลาป่วย) 
   2. นางสุพิศ  ขาวทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ(ลาป่วย) 
   3. นายอุดมพันธ์ุ มากสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 
   4. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหร่ิง(ลาป่วย) 
   5. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.สายบุรี(ลาป่วย) 
   6. นายรุสดี  สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี(ลาป่วย) 
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นายจํารัส  สีทองช่ืน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   ขณะนี้   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เข้าร่วมประชุม  จํานวน 20 คน ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา อบจ. ซึ่ง
ขณะนี้มีอยู่ 28 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ขึ้นทําหน้าที่ในการประชุมในวันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ   

    
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญน่ังค่ะ   
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
นายจํารัส   สีทองช่ืน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เรื่อง   เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภา อบจ. ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจําปี ๒๕๕9 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง  เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ   สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1  ประจําปี 
๒๕๕9  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 สภาได้กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามญั  สมัยที่ 2 ประจําปี 2559 มีกําหนด 45 วัน ต้ังแต่
วันที่ 3  สิงหาคม  2559  ถงึวันที่ 16 กันยายน  2559  น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2546   และข้อ 22  
แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี 2559 ต้ังแต่
วันที่ 3  สิงหาคม 2559  ถึงวันที่  16  กันยายน  2559  ประกาศ  ณ  วันที่ 15 
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9   นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 

     
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ท่านนายกฯ  ท่านรอง  
ประธานสภา อบจ.ปน. นายกฯ  ท่านเลขานุการนายก  ท่านที่ปรึกษาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วม

ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาทําหน้าที่อีก
คร้ังหน่ึง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๙  มีกําหนด ๔๕ วัน  ต้ังแต่วันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙   
ถึงวันที่  ๑6  กันยายน  ๒๕๕๙   สําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานีสมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาเรื่องสําคัญ เรื่องญัตติขอ
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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และญัตติอ่ืนๆ ซึ่งได้กําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน  ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
และดิฉันขอเปิดประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมี 2 เรื่องด้วยกันค่ะ 
  เรื่องแรก คือโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 
สิงหาคม 2559  ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 25 
สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 09.30 น. จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้า
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกันด้วยนะคะ 

  เรื่องที่สอง คือเรื่องการดําเนินงานโครงการพบปะมุสลีมะห์  ครั้งที่ 11 
ประจําปี 2559  ซึ่งจะกําหนดจัดงานฯ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559           
ณ  บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ต่อไปค่ะ 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๙  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม
ดังกล่าว  ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มีการแก้ไข ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไมม่ีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที ่๔  เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถิ่นต้ังขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ    
     ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 
     ๕.๑ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
    ขอเชิญนายกฯ อบจ. แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ     ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

บัดน้ี  ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานีอีกครั้งหน่ึง  จึงขอแถลงให้ทราบถึงสถานะการคลัง หลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ดังต่อไปน้ี 
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     1.   สถานะการคลัง 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มียอดเงินสะสมท่ีสามารถ
นํามาใช้ได้  จํานวน 43,980,608.45 บาท  และสะสมไว้ที่กองทุนสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)  อีกจํานวน 54,282,616.18  บาท  มีเงินกู้ 
ก.ส.อ. คงค้าง  56,848,870.00 บาท  ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการคลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

ในปี น้ี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ได้ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน  410,000,000.00 บาท  ประมาณการ
รายรับงบเฉพาะการสถานีขนส่ง  จํานวน  3,440,000.00 บาท  รวมประมาณการ
รายรับทั้งสิ้น  413,440,000 บาท 

2.   หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 413,439,600.00 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  
ดังน้ี 

   

ด้านบริหารงานทั่วไป    
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 133,328,800.00 บาท 
-  แผนการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 100,000.00 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
-  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 50,931,700.00 บาท 
-  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 200,000.00 บาท 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,200,000.00 บาท 
-  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 19,510,000.00 บาท 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
ยอดรวม 

 
25,279,900.00 

 
บาท 

-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ยอดรวม 17,395,000.00 บาท 

 
ด้านการเศรษฐกิจ 

   

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
ยอดรวม 

 
118,436,500.00 

 
บาท 

-  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 24,785,000.00 บาท 
-  แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 3,440,000.00 บาท 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน    
-  งบกลาง ยอดรวม 18,832,700.00 บาท 
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3.   เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 

         

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ข้อบัญญัติเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา อบจ.ปน.   การพิจารณาญัตติน้ี จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก สมาชิกสภาฯ ต้องพิจารณาให้ละเอียด

รอบคอบ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
ต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ วาระที่ ๑ รับหลักการ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ วาระที่ ๓ 
ให้ความเห็นชอบ  ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ ๑ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ
วาระที่หน่ึง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติน้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย  ห้ามไม่ ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องน้ัน  
พอสมควรแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายญัตติที่ท่านนายกฯ ได้เสนอ 
กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ขอเรียนเชิญค่ะ  เรียนเชิญคุณนิอันวาร์  นิเดร์หะ  ค่ะ 
 
 

นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.ยะหร่ิง ท่านรองนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ เพ่ือนสมาชิกสภาฯ    

หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิอันวาร์ นิเดร์หะ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อําเภอยะหร่ิง ในภาพรวมของ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผมได้ดูแล้ว
เป็นไปอย่างครอบคลุมทั้ง 11 แผนงานครับ  ซึ่งแผนงานส่วนใหญ่มีการทรงตัวหรือ
ขยับเพียงเล็กน้อยของวงเงินประมาณการ เช่น  แผนงานการศึกษาที่ยังคงอยู่ใน
วงเงินประมาณ 50 ล้านบาทนะครับ บ่งบอกว่าฝ่ายบริหารให้ความสําคัญในด้าน
แผนงานด้านการศึกษามาโดยตลอด รวมถึงแผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข้งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตลอดจน
แผนงานด้านการเกษตรที่มีวงเงินใกล้เคียงหรือขยับเพียงเล็กน้อย จากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 เรามาดูแผนงานที่มีการสวิงของวงเงิน ต้องขออภัยที่ทับศัพท์ครับ เป็น
การเข้าใจท่ีง่ายดี หน้า 5 หรือหน้าแถลงการณ์ของท่านนายกฯ ครับ เรามาดูคู่แรก
ก่อน คู่แรกครับระหว่างแผนงานเคหะและชุมชนกับแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ผมขออนุญาตใช้ตัวเลขกลมๆ ครับท่านประธานสภาฯ  เดิมแผนงานเคหะและ  
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ชุมชน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีวงเงิน 103 ล้านบาท  แต่ปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2560  มีวงเงินอยู่ 19,510,00 บาท  ส่วนอีกแผนหน่ึงคือแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 22 ล้านบาท ส่วน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณการอยู่ที่ 118,436,500 บาท คู่น้ีเข้าใจได้
ง่ายดีครับ  เพราะตัวโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จะบรรจุอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน แต่ปีน้ีโยกมาบรรจุไว้ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา วงเงินประมาณการจึงเป็นอย่างน้ีนะครับ ทีน้ีมาดูอีกสักคู่ครับ แผนงาน
บริหารทั่วไป จับคู่กับแผนงานสาธารณสุข โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวงเงินอยู่ 
72,000,000 บาท แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบริหารทั่วไป มีวงเงินอยู่ที่ 
133,328,800 บาท ต่อไปครับ แผนงานสาธารณสุข  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มีวงเงินอยู่ที่  30,000,000 บาท  แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีน้ีต้ังน้อยไป
เยอะครับ วงเงินประมาณการอยู่ที่ 200,000 บาท ผมอยากฝากท่านประธานสภาฯ 
ไปยังท่านนายกฯ  ขอให้ท่านนายกฯ ได้ให้ความสําคัญด้านแผนงานสาธารณสุขสัก
นิดหน่ึง โดยเฉพาะสาธารณสุขพ้ืนฐาน กับโรคพ้ืนๆ ธรรมดาๆ อย่างไข้เลือดออก  ผม
จะยกตัวอย่างใกล้ๆ ตัวครับ ยกตัวอย่างโรงพยาบาลยะหร่ิง น่าจะมีเตียงสัก 50 เตียง 
จะมีคนป่วยที่ เป็นไข้เลือดออกเกินครึ่งครับ ขอฝากให้ความสําคัญกับแผนงาน
สาธารณสุขด้วยนะครับ  ดูภาพรวมแล้ว มาดูตัวโครงการบ้างครับ ในรายละเอียด
โครงการได้ครอบคลุมทุกแผนงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม สั้นๆ ง่ายๆ นะครับ เป็นที่
เข้าใจคืออีเวนท์ ก็อาจจะมีอีเวนท์ที่ อบจ.เราจัดเองหรือที่ อบจ. อุดหนุนส่วนราชการ
อ่ืนทั้งที่เป็นอีเวนท์ระดับจังหวัด หรือระดับอําเภอ ที่ อบจ.จัดเองก็จะมีงานวันเด็ก 
โครงการผู้สูงอายุ  โครงการวันพบปะมุสลีมะห์   โครงการวันฮารีรายอฮัจห์ 
โครงการกีรอฮาตี ต่างๆ น้ีนะครับ หรือที่ อบจ.เราอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน ก็มีงาน
เจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว งานปลากะพง งานแตงโม ตรงน้ีเป็นอีเวนท์ประจําปีที่ครอบคลุม
ในทุกแผนงานครับ และโดยเฉพาะโครงการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งที่ เป็นการพัฒนา เพ่ือความสะดวกสบายของ
ประชาชน หรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก็ยังมีอยู่ครบ
และครอบคลุม ต่อไปครับท่านประธานฯ  กรุณาเปิดไปที่ หน้า 153  ข้อ 2.1.13 
ต้ังไว้ 4,000,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูคลองริมถนนเพชรเกษม ระหว่าง
เขตรอยต่อตําบลบางปู - ตําบลยามู  หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตําบลบางปู อําเภอ
ยะหร่ิง  จังหวัดปัตตานี  รายละเอียดมีอยู่นะครับ ดูที่ขนาดความยาวครับ ขนาด
ความยาวอยู่ที่ 5,500 เมตรนะครับ ตรงน้ีพิมพ์ผิดอยู่ จาก 1,000 เมตร  เป็น 
5,500 เมตร ตรงน้ีจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นิดหน่ึงจะย้อนกลับไปถึง
รายละเอียดเรื่อง ประมาณการรายรับหรือรายได้ของ อบจ. เพราะว่าถ้าไม่พูดในสมัย
ประชุมน้ี ส่วนมากผมมักจะลืม ที่น้ีเมื่อพูดถึงประมาณการรายรับหรือรายได้  ผมขอ
อนุญาตท่านประธานสภาฯ  จะมีตารางขวางอยู่ในหน้า  19  และหน้า 20 นะครับ   
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เป็นประมาณการรายรับของ อบจ.ปัตตานี  ต้ังแต่ปี 2556,2557,2558,2559 
จนถึงปี  2560 จะมีพระเอกกับพระรองอยู่ 2 ตัว  รายได้จะเป็นหมวดภาษีหมวดค่า 
ธรรมเนียม หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดประมาณน้ี มันจะมี
รายได้อยู่ 2 ตัวครับ หน้า 20 ภาษีตรงนี้มากกว่าภาษีตัวอ่ืนๆ ผมจะโฟกัสไปที่ภาษี
และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  ท่านประธานสภาฯ ครับ ในทุกๆปี มีรถยนต์
ที่จะต้องจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นทุกปี เป็นอัตราส่วนที่ก้าวกระโดด จังหวัดปัตตานีเราก็
เช่นกันแม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซายังไง รถยนต์ยังขายดีอยู่ ก็จะมียอดจดทะเบียนรถ
เพ่ิมขึ้นทุกปี  แต่ทําไมภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนของ อบจ.ปัตตานี ไม่
สะท้อนการเพ่ิมขึ้นของรถยนต์ในจังหวัด  อย่างเช่น ปี 2556  รายรับ 87 ล้านบาท 
ปี 2557 รายรับ 107 ล้านบาท ปี 2558 รายรับ 96 ล้านบาท และในปี 2559 
ประมาณการรายรับไว้ที่ 109,000,000 บาท เพราะอะไรครับท่านประธานสภาฯ 
เพราะว่ารถใหม่ที่เพ่ิมขึ้นในจังหวัดปัตตานีเรา ไม่ได้จดทะเบียนเฉพาะในจังหวัด
ปัตตานีเท่าน้ัน แต่มีการไปจดทะเบียนที่จังหวัดอ่ืนด้วย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และ
จังหวัดสงขลา ต้องขออภัยที่ต้องเอ่ยช่ือกรุงเทพฯ กับจังหวัดสงขลา การจดทะเบียน
รถกรุงเทพฯ กับจังหวัดสงขลา อาจจะมีเง่ือนไขด้านไฟแนนซ์หรือลีดซิ่ง แต่มีอีก
ปัจจัยหน่ึงคือเหตุผลด้านจิตวิทยาครับ ซึ่งมีคํากล่าวว่ารถปัตตานี ไปไหนมาไหน
ลําบาก มักเป็นรถท่ีต้องสงสัย มักจะถูกตรวจค้น อะไรต่างๆ ประมาณน้ีครับ หลายๆ
คนก็เลยเลี่ยงไปจดทะเบียนกรุงเทพ หรือจังหวัดสงขลา ยกตัวอย่างใกล้ๆ ตัวกระผม
ญาติผมเอง ซื้อสดนะครับท่านประธานสภาฯ ซื้อรถเก๋ง แต่ขอโทษไปจดทะเบียนรถที่
จังหวัดสงขลา ผมในฐานะท่ีเป็นสมาชิก เลยบอกว่าจดที่จังหวัดสงขลาก็ได้แต่ปีหน้า
ต้องแจ้งย้ายกลับมาปัตตานี เขาถามผมว่าทําไม อย่าลืมว่าเมื่อเราใช้รถในจังหวัด
ปัตตานี เราสัญจร เราเหยียบถนน เราจอดตามซอกซอยต่างๆ ถนนหนทางน้ัน       
อบจ.ปัตตานี เป็นผู้ดูแลครับ แต่ขอโทษที รถคันน้ันเสียภาษีให้จังหวัดสงขลา ซึ่ง 
อบจ. สงขลาได้รับผลประโยชน์ไป แต่เรากลับมาซ่อมแซมและดูแลถนนในจังหวัด
ปัตตานีของเรา ถ้าเป็นอย่างน้ีกระผมอยากจะฝากในที่ประชุมน้ี คนของ อบจ. 
ตลอดจนคนใกล้ตัว จริงๆ แล้วเราต้องภูมิใจในจังหวัดปัตตานีของเรา โดยเฉพาะป้าย
ลายนํ้าของจังหวัดปัตตานีสวยครับ กรุงเทพฯ หรือจังหวัดสงขลายังสู้จังหวัดปัตตานี
เราไม่ได้ครับ ถ้าเราเป็นคนปัตตานี เราเสียภาษีให้จังหวัดปัตตานี รายได้จะถูกจัดสรร
มายัง อบจ .ปัตตานี  ซึ่ งเราจะได้มีรายได้เป็นกอบเป็นกําครับ   เพ่ือมาดูแล
ผลประโยชน์ให้ชาวจังหวัดปัตตานีต่อไป ขอบคุณครับ  
 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  ค่ะ    ที่ท่านได้ศึกษาข้อมูลร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ต้ังข้อสงเกตเกี่ยวกับ

แผนงานด้านต่างๆ ของร่างข้อบัญญัติฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะ อีกไหมค่ะ เชิญคุณแวหามะ  แวกือจิก  ค่ะ     
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นายแวหามะ   แวกือจิก   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.เมือง ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ เพ่ือนสมาชิกสภาฯ    

หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแวหามะ แวกือจิก  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อําเภอเมือง  อย่างที่เพ่ือน
สมาชิกสภาฯ ได้ฝากไว้เมื่อสักครู่ว่าประมาณการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นร่างข้อบัญญัติฯ ที่สมดุลที่สุด และปีน้ีผมต้อง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วย ที่ได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้สมาชิกสภาฯ ในเวลาที่เหมาะสม  
ซึ่งที่ผ่านมาก่อนการประชุมจะได้รับเอกสารในการประชุมเพียงแค่สามสี่วัน แต่ครั้งน้ี
ได้รับมาอาทิตย์กว่าแล้ว  ขอขอบคุณฝ่ายเจ้าหน้าที่  อย่างที่ท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ 

  ได้ต้ังข้อสังเกตในประมาณการ งบประมาณก็ไม่คลาดเคลื่อนกันมากมายเท่าไหร่ 
ตามที่ได้บวกลบคูณหาร ผมอยากจะเพ่ิมเติมในเร่ืองของรายได้ครับ เรามาดูร่วมกัน
เลยครับ เป็นคําแถลงที่พ่ึงแจกเมื่อสักครู่น้ี หน้าที่ 3 เราดู 3 ตัวหลักๆ รายได้ที่เรา
จัดเก็บอยู่ มีรายได้ที่เราจัดเก็บเอง 1 ส่วน และรายได้ที่เขาจัดสรรมา 2 ส่วน ผล
ปรากฎว่ารายได้ที่เราจัดเก็บเองน่ีลดลง  อันน้ีเป็นข้อสังเกตนะครับ  ถึงแม้ว่าจํานวน
จะน้อย  แ ต่ ดู รวมๆ  แล้ วลดลงจากปีที่ แล้ ว  37 ,000 ,000  บาท  แต่ ปี น้ี 
22,000,000 บาท  ตรงน้ีคือรายได้ที่เราจัดเก็บเอง  ในส่วนที่เขาจัดสรรหรือ
อุดหนุนมา เพ่ิมขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนแรกก็เพ่ิมมา 2,000,000 บาท ส่วน
สุดท้ายก็เพ่ิมอีก ตรงนี้คือยอดรวมที่เราดูนะครับ มาดูรายจ่ายกันนิดหน่ึงครับ หน้า 4 
มีตัวที่น่าสังเกตที่เป็นปกติอยู่แล้วผมอยากจะทราบว่างบบุคลากร ถา้เราดูงบบุคลากร
น่ีเพ่ิมขึ้นเป็นสถิติเป็นตารางที่ดีมาก แต่ประเด็นปีน้ีน่ี มันกระชากเยอะไปหน่อย ก็
อยากจะทราบรายละเอียดว่า  ในปี  2558  ประมาณการ 46,538,046.33 บาท 
ปี 2559  ประมาณการ 94,149,300 บาท และมาปี 2560 ประมาณการ 
104,465,300 บาท ก็คงจะมีเหตุผลประกอบว่าในวงกลมๆ น้ีกระโดดได้ยังไง  
ส่วนเงินอุดหนุนลดลง บรรทัดสุดท้ายครับงบเงินอุดหนุน ปี 2559 ประมาณการ
45,887,600 บาท  มาปีน้ีปี 2560 ประมาณการ 14,230,900 บาท  น่าสังเกต
เหมือนกันครับว่าทําไมถึงลดลง อีกส่วนหน่ึงครับท่านประธานสภาฯ เรามาดูในหมวด
การจัดเก็บ ซึ่งตอนน้ีเราภาคภูมิใจกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี แล้วระยะ
หลังน่ีรถทุกคันที่เป็นรถสาธารณะ ก็จะไปจอดที่น่ัน เป็นศูนย์รวมและเป็นความ
ภาคภูมิใจของ อบจ.ปัตตานี ท่านดูพร้อมๆกัน หน้า 2 ครับ หมวดที่ 3 งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการสถานีขนส่ง เราเปรียบเทียบรายได้เมื่อปี 2559 ครับ 
1,030,480 บาท  แต่ประมาณการปี 2560 เราได้ 996,394.38 บาท สิ่งที่น่า
สั งเกตคือ  เราจะมีรายรับลดลงก็คือบวกลบคูณหารแล้วเรามีรายได้ลงลด 
14,520.66 บาท  ซึ่งถ้าเราดูเงินฝากธนาคาร ยอด 1,142,038.90 บาท แต่ปีน้ี 
เงินฝากเหลือ 1,127,618.24 บาท  ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไมม่าก แต่ว่ามันก็แย้ง 
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กับสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันก็คอืว่ามีรถไปจอดเยอะ น่าจะมีค่าธรรมเนียมด้วยไหมครับ 
ตรงนี้เป็นองค์ความรู้เป็นข้อมูลของพวกเรานะครับ แต่โดยภาพรวมงบประมาณปีน้ี 
ไม่ว่าจะเป็นงบพัฒนา หรืองบต่างๆ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับ  ถ้าให้คะแนนผมให้ 
90 กว่าครับ  ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้ให้โอกาสกระผมได้อภิปรายครับ  
ขอบคุณครับ 

        
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านแวหามะ   แวกือจิก ค่ะ ที่ได้ต้ังข้อสังเกตในเรื่องรายรับรายจ่าย 
ประธานสภา อบจ.ปน.   ของงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ 
อีกไหมค่ะ  ดิฉันจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ  อภิปรายทีเดียวเลยนะคะ  แล้วจะให้ท่าน
นายกฯ ตอบข้อสังเกตของสมาชิกสภาฯ  เชิญค่ะ ไม่มีนะคะ เชิญท่านนายกฯ ตอบ
ข้อสงสัยหรือข้อสังเกตของท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ    

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ     ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่านที่ได้ต้ังข้อสังเกตในญัตติใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ทางฝ่าย
ผู้บริหารได้จัดทําเพ่ือให้สภาได้พิจารณาอนุมัติ สําหรับญัตติที่ผมได้แถลงนั้นเป็นการ
แถลงในภาพรวม และได้ฟังท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ไม่ว่าจะเป็นการต้ัง
ข้อสังเกต ในเรื่องของการจัดทํางบประมาณ ในการสนับสนุน หรือว่าเป็นข้อสอบถาม 
ประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ต้ังข้อสังเกตก็มีหลายเร่ืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นแผนงานต่างๆ ในด้านงบประมาณแล้ว 
และมีการเปรียบเทียบว่าการต้ังงบประมาณของปี 2559 และปี 2560 มันมีความ
ต่างในเรื่องของงบประมาณ เช่น ปี 2559 อาจจะต้ังงบประมาณตํ่ากว่า ปี 2560 
อย่างเห็นได้ชัดอาจจะเพ่ิมขึ้นเป็นสองสามเท่า บางประเด็น เช่น ในปี 2560 น้ัน
มากกว่า ปี 2559 หรือปี 2559 น้อยกว่า ปี 2560 ตรงน้ีเป็นการต้ังข้อสังเกตของ
ท่านสมาชิกสภาฯ และก็ยังมีการต้ังข้อสังเกตของแผนงานรายรับ เช่น ภาษีล้อเลื่อน 
โดยเฉพาะภาษีล้อเลื่อนซึ่งประมาณการจะลดลงไม่สอดคล้องกับสถิติของการใช้รถ 
ในขณะที่รถมีจํานวนมากข้ึน และได้มีการต้ังข้อสังเกตว่า มีการจดทะเบียนพาหนะใน
จังหวัดอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลา หรือว่ากรุงเทพฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เองก็
ได้ให้เหตุผลของไฟแนนซ์ ซึ่งประชาชนที่ใช้รถอาจจะมีเง่ือนไขในการใช้รถกับ
ไฟแนนซ์ อาจจะพิจารณาอนุมัติหรืออาจจะดูในด้านของความเสี่ยงต่างๆ  และ
ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของการใช้รถในพ้ืนที่ 3 จังหวัด อาจจะไม่ค่อยมีความปลอดภัย 
ทั้งด้านในชีวิตและทรัพย์สิน   ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันน้ี    ซึ่งอาจจะมี 
กระแสเกิดขึ้นก่อนหน้าน้ันครับว่ารถ 3 จังหวัดน้ีจะมีการตรวจค้น อาจจะต้องมีการ 
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ติดตามดูพฤติกรรม หรือแม้กระทั่งมีการขูดขีดอะไรต่างๆ ตรงนี้ก็เป็นประเด็นหน่ึงที่
ทําให้ประชาชนมีความเช่ือ และทําให้ต้องไปจดทะเบียนกับจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
จังหวัดที่สะดวกและเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียง เลยทําให้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปตกอยู่ที่ 
อบจ.สงขลา ทําให้เราสูญเสียรายได้จากภาษีตัวน้ีไป แทนท่ีจะได้เอามาใช้ประโยชน์
ในจังหวัดปัตตานี  เราเสียเปล่าไป   ทําให้เงินภาษีที่เราจะได้นํามาพัฒนาในด้านถนน 
หนทางลดน้อยลงไป ตรงน้ีก็คือข้อสังเกตที่ท่านนิอันวาร์  ได้ต้ังข้อสังเกต ซึ่งผม   
อยากจะนําเรียนว่า  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   จะมี 
หนังสือซักซ้อมจากกระทรวงหมาดไทย จะมีระเบียบในการจัดทํางบประมาณ  ซึ่ง
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่ มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ 
การต้ังงบประมาณน้ัน จะต้องยึดถือปัญหาที่อยู่ในแผน 3 ปี ที่เราเคยทํามาให้ยึด
ระเบียบของกระบวนการของการจัดทําแผนงาน การทําประชาคม แผนท่ีมาจากการ
ประสานแผนของท้องถิ่น แผนท่ีมาจากหน่วยงานส่วนราชการ ภูมิภาค หรือว่า
ภาคเอกชนต่างๆ ที่เสนอมา และบรรจุเข้ามาในแผน 3 ปี ตามกระบวนการของการ
วิเคราะห์แผน ผ่านกระบวนการของกรรมการพัฒนาแผน เพราะฉะน้ัน การทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2560 เราหยิบยก
แผนพัฒนา 3 ปี  มาประกอบด้วย   ซึ่ งการทํางบประมาณเราต้องดูด้วยว่า    
ประมาณการรายรับของปี 2560 เราจะได้รับเท่าไหร่ เราจะต้องตรวจสอบประมาณ
การของปี 2559 เพ่ือมาเปรียบเทียบกับ ปี 2560 ด้วย เพราะฉะนั้น ประมาณการ
รายรับที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้มีการต้ังข้อสังเกตว่าทําไมประมาณการ  อย่างที่ผมได้
บอกไปแล้วครับว่าประมาณการที่เราได้ต้ังไว้เราต้องมาวิเคราะห์ 2 ตัวเลขด้วยกัน 
คือประมาณการท่ีรัฐจัดสรรมาให้เรา ในรูปแบบของงบอุดหนุน ในรูปแบบของเงิน
จัดสรร  ซึ่งเงินจัดสรรที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ท้องถิ่นมันขยับช้ามาก ปีน้ีเราได้ 27 
เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อย ตัวเลขท่ี 2 ก็คือรายได้ที่เราจัดเก็บเอง และ
รายได้ที่เราจัดเก็บเองก็มี ภาษีนํ้ามัน ภาษีโรงแรม และรายได้ที่เราได้จากอาคาร
พาณิชย์ รายได้ที่เราได้จากเขตอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น เฉพาะที่เราจัดเก็บ
เองจะได้น้อย อาจเป็นด้วยกรณีที่3 จังหวัดบ้านเรามีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ ตรงนี้เป็นประเด็นหน่ึงที่เราไม่สามารถท่ีจะจัดเก็บภาษีได้ตามที่เราได้
ต้ังเป้าไว้ 2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการหรือร้านค้า
ต่างๆ มีปัญหาในเรื่องของการทํามาหากิน จนทําให้กระทบต่อรายได้ที่เราประมาณ
การไว้ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ทําให้เราไม่สามารถท่ีเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ในส่วนของรัฐบาลที่จัดสรรมา ก็ได้จัดสรรตามแผนการกระจายอํานาจ เขา
กระจายมาตามสัดส่วน เพราะฉะน้ันประมาณการรายจ่ายของเราจะต้องดูที่ปัญหา 
บางประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับแผนงานต่างๆ ว่าทําไมต้ังไว้ 
น้อย  ทั้งน้ีก็สืบเน่ืองมาจากปีที่ผ่านมา  ไม่ว่าจะเป็นที่เราจัดทําเอง เราสามารถที่จะ
ดําเนินการเองได้ เช่น กรณีของไข้เลือดออก เราสามารถดําเนินการเองได้  แต่ปีน้ีเรา 
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ไม่สามารถที่จะดําเนินการเองได้ นอกจากต้องอุดหนุนงบประมาณอย่างเดียว และใน
ส่วนของแผนงานบุคลากรที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ต้ังข้อสังเกตว่าทําไมถึงต้ังไว้เยอะ 
เราต้ังตามกรอบอัตรากําลังของบุคลากรว่ามีกรอบอัตรากําลังเท่าไหร่ เราก็ต้ัง
งบประมาณไว้เท่าน้ัน ถึงแม้ว่ากรอบน้ันยังว่างอยู่เราก็ต้องสรรหาให้ครบตามกรอบ
อัตรากําลัง แต่ถ้าเราไม่ได้ต้ังประมาณการไว้ก็ตกเป็นเงินเหลือจ่าย ถ้าไม่ดําเนินการก็ 
สามารถตกเป็นเงินสะสมได้ ตรงนี้โดยวิธีงบประมาณที่ต้องต้ังไว้เต็มกรอบอัตรากําลัง 
จึงทําให้งบประมาณของบุคลากรในปี 2560 เพ่ิมขึ้น อาจจะต้องไปดูในส่วนของ
ภารกิจของปี 2560 ว่ามีภารกิจอะไรบ้างซึ่งต้องสอดคล้องกับบุคลากรที่จะต้อง
ปฏิบัติตามภารกิจน้ันๆ ในปี 2559 เราจําเป็นต้องต้ังเต็มกรอบอัตรากําลัง  แต่ถ้า
หากเราเห็นว่าจําเป็นก็ต้องจัดหาเข้ามา แต่ถ้าหากไม่จําเป็นเราก็อาจจะไม่สรรหา 
สําหรับ ปี 2560 เราคาดการณ์เอาไว้ว่าภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี มีมากขึ้นจําเป็นที่จะต้องต้ังงบประมาณ  กรอบอัตรากําลังอาจจะเพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่แล้ว อาจจะเป็นในเรื่องของเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งที่มันอาจจะเพ่ิมขึ้นมา 
จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้งบประมาณด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น และในส่วนของการจัดทํา
งบประมาณ  ผมอยากจะนําเรียนว่าเราได้คํานึงถึงทุกพ้ืนที่ที่จะได้รับการดูแล 
เพราะฉะน้ัน ทุกอําเภอ ผมขอยืนยันนะครับ ว่าทุกโครงการในแผนลงไปทุกพ้ืนที่นะ
ครับท่านสมาชิกสภาฯ มีครบหมดทุกอําเภอ  และสอดคล้องกับปัญหาต่างๆ ที่
นําเสนอโดยแผนประชาคมที่ได้เสนอมาที่ อบจ.ปัตตานี เพราะฉะนั้น ความแตกต่าง
ของงบประมาณมันอยู่ที่ปัญหา ต่างๆ ที่ได้เสนอมาเป็นหมวดหมู่  และเราก็ต้อง
จัดสรรงบประมาณให้เข้ากับแผนงานท่ีเราได้หยิบมาจากแผนพัฒนา 3 ปีของ อบจ.
ปัตตานี  เพราะฉะน้ัน ตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้มีการต้ัง
ข้อสังเกต ใครมีประเด็นอะไรอยากจะสอบถามๆได้เลยครับ ถ้าท่านเห็นว่าโครงการน้ี
ไม่ถูกต้อง งบประมาณตัวน้ีได้มาอย่างไรท่านถามตรงๆได้เลยครับ ไม่ต้องอ้อมค้อม มี
อะไรท่ีสงสัยอยากจะถาม มีปัญหาที่ยังไม่เข้าใจ ผมอยากให้สภาฯ มีการซักถามใน
ข้อสังเกตและข้อสงสัย งบประมาณปี 2560 มันจะต่างกับปีที่ผ่านมา มันจะเข้มข้น 
และมันจะมีหนังสือสั่งการ ระเบียบ หนังสือต่างๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการทํา
แผนด้วยซ้ํา ต้องลงไปทําตามอําเภอ ตามพ้ืนที่ด้วยซ้ํา และต้องทําที่จังหวัดด้วย 
เพราะฉะน้ัน ตรงนี้ก่อนที่จะประกาศใช้และจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผมอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้ซักถามต่อที่สภาแห่งน้ี
ครับ และโดยที่ว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ซึ่งผมได้กําชับให้ส่งถึงมือท่านสมาชิกสภาฯ ให้ไปทําการบ้านก่อนให้เวลาท่าน
ได้ไปดู  ได้ไปศึกษาทําความเข้าใจ  เพ่ือที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะได้ต้ังข้อสังเกต ท่าน
จะได้มีการตรวจสอบว่าโครงการต่างๆ ถูกต้อง  ถูกที่ถูกทางหรือไม่  โครงการน้ีมีการ 
ดําเนินไปแล้วหรือยัง ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ และโครงการเหล่าน้ีมีความ
จําเป็นหรือไม่ ตรงนี้ผมขอนําเรียนและช้ีแจงเพียงแค่น้ีก่อน  ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ที่ได้ตอบข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาฯ ในหลายๆ 
ประธานสภา อบจ.ปน.    ประเด็น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยในประเด็นอ่ืนๆ อีกไหมค่ะ  

ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ตอบข้อสังเกตของท่านสมาชิกสภาฯ  เมื่อสักครู่ มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดจะอภิปรายอีกไหม  เชิญค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอมตินะคะ  มีจํานวนสมาชิกสภาฯ 
อยู่ในห้องตอนน้ี  จํานวน  19  คน 

ต่อไปจะเป็นการลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ขอบคุณค่ะ เห็นชอบ   
จํานวน  19  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่าสภาฯ  ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑  ด้วยคะแนนเสียงจํานวน
19  เสียงนะคะ  ต่อไปค่ะ 

วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณา
โดยละเอียด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 ข้อ 103(1) 

    โดยมีญัตติที่สภาท้องถิ่นจะต้องหารือที่จะต้องลงมติ ดังน้ีค่ะ 
ข้อ 1 จะต้องจัดต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนเท่าไหร่  ในระหว่าง 3 

ถึง 7 คน 
     ข้อ 2 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ข้อ 3 กําหนดระยะเวลาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งน้ีต้องมี
กําหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ น้ัน  และให้สภากําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการแปรญัตติของ
คณะกรรมการตามข้อบังคับ ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 110 
 ลําดับแรกขอให้ที่ประชุมกําหนดคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ กําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติว่ามีจํานวนเท่าไหร่ค่ะ ในระหว่าง 3 
ถึง 7 คน  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ  เชิญท่านมะรูดิน  ดาโต๊ะ  ค่ะ 
 

นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.หนองจิก ท่านรองนายกฯ   ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ    

หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายมะรูดิน  ดาโต๊ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อําเภอหนองจิก กระผมขอ
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติ จํานวน 5 คน ขอผู้รับรองด้วย  
ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านมะรูดิน  ดาโต๊ะ  ค่ะ   ผู้รับรองจํานวน  2  ท่าน  ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  - ท่านอัศมี   หยีดาโอะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 1  อ.หนองจิก  ผู้รับรองคนที่ 1   
- ท่านราเชนทร์  กาหลง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 3  อ.ยะรัง  ผู้รับรองคนที่ 2   
ท่านมะรูดิน  ดาโต๊ะ  ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ  

จํานวน 5 ท่าน  เพ่ือทําหน้าที่แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  
ต่อไปดิฉันจะขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติ  เชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ 
 

นายจํารัส   สีทองช่ืน     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ ท่าน
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  นายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ  ท่านสมาชิก 

สภาฯ  หั วห น้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่ าน  การเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ตามระเบียบฯ ข้อ 107  
วรรค 2  ข้อ 8  ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองจะรับรองได้ครั้งเดียว 
สําหรับผู้บริหาร ไม่ต้องมีผู้รับรอง สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละท่านเสนอช่ือได้เพียง 1 
คน เสนอช่ือได้ไม่จํากัด กรณีเสนอช่ือเพียงคนเดียว ให้ผู้น้ันได้รับเลือก กรณีเสนอช่ือ
มากกว่า 1 คน  ให้ทําการลงคะแนนโดยเขียนช่ือ-สกุล การเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติให้เลือกคณะกรรมการ คนที่ 1 ก่อน และจึงเลือกคณะกรรมการในลําดับถัดไป
ที่ละคนจนครบ 5 คน ขอบคุณครับ  

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ค่ะ ที่ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบจ.ปน. แปรญัตติ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยไหมค่ะ ถ้าไม่มี  จะเป็นการเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติ   จํานวน  ๕ คน  โดยเลือกตามลําดับ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือค่ะ 
 เชิญท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว  ค่ะ 
  
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.โคกโพธ์ิ ท่านรองนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 
อ.โคกโพธ์ิ  ดิฉันขอเสนอ  นายดอรอแม   หะยีสาเมาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
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ส่วนจังหวัดปัตตานี   เขตอําเภอแม่ลาน   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1   ขอผู้
รับรองด้วย  ขอบคุณค่ะ 

 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว ค่ะ ผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน  ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  -  ท่านวันนิวัต   ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 2  อ.ปะนาเระ  ผู้รับรองคนที่ 1   
-   ท่านมูหมัดอารอฟะห์  แวบือซา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี  เขต 2  อ.มายอ  ผู้รับรองคนที่ 2 
ท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว  ได้เสนอนายดอรอแม  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขตอําเภอแม่ลาน   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 
อีกไหมค่ะเชิญ เสนอค่ะ ไม่มีนะคะ ถือว่า นายดอรอแม   หะยีสาเมาะ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  เชิญท่านแวหามะ   แวกือจิก  ค่ะ 

  
นายแวหามะ   แวกือจิก  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.เมือง ท่านรองนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายแวหามะ   แวกือจิก    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  
อ.เมือง  กระผมขอเสนอ นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 1  อําเภอยะหริ่ง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอผู้
รับรองด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านแวหามะ  แวกือจิก  ค่ะ  ผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  -  ท่านซูดิง   มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 2  อ.สายบุรี   ผู้รับรองคนที่ 1   
-   ท่านซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

เขต 5  อ.เมือง  ผู้รับรองคนที่ 2 
ท่านแวหามะ  แวกือจิก  ได้เสนอนายนิอันวาร์  นิเดร์หะ  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต  1  อําเภอยะหร่ิง  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 2  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
อีกไหมค่ะเชิญเสนอค่ะ ไม่มีนะคะ ถือว่า นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 
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ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  เชิญท่านสานูซี  กูบู  ค่ะ 
 
นายสานูซี  กูบู  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 4 อ.ยะรัง ท่านรองนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
นายสานูซี   กูบู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.ยะรัง  
กระผมขอเสนอ นายราเชนทร์  กาหลง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 3  อําเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วย
ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านสานูซี  กูบู  ค่ะ  ผู้รับรองจํานวน  2  ท่าน  ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  -  ท่านอับดุลการิม   ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขตอําเภอกะพ้อ  ผู้รับรองคนที่ 1   
-  ท่านวีระ  เจ๊ะอุบง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี เขต 1 

อ.ยะรัง   ผู้รับรองคนที่ 2 
ท่านสานูซี  กูบู   ได้เสนอนายราเชนทร์  กาหลง  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  อําเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 
3  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกไหมค่ะ 
เชิญเสนอค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถือว่า  นายราเชนทร์   กาหลง  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 3 

ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  เชิญท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ 

  
 

นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.เมือง ท่านรองนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 
อ.เมือง  กระผมขอเสนอ นายยาการียา  แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขต 4  อําเภอเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  ขอผู้
รับรองด้วย ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านรามดิน อารีอับดุลซอมะ ผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  -  ท่านซุกรัน  นาแว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4   

อ.ยะหร่ิง  ผู้รับรองคนที่ 1   
-   ท่านแวหามะ  แวกือจิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

เขต 3  อ.เมือง   ผู้รับรองคนที่ 2 
ท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  ได้เสนอนายยาการียา  แวลาเตะ  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อําเภอเมือง  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 4 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  
อีกไหมค่ะ เชิญ เสนอค่ะ ไม่มีนะคะ ถือ ว่า นายยาการียา  แวลาเตะ  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  เชิญท่านอิสกันดา  บากา  ค่ะ 

 
นายอิสกันดา   บากา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.หนองจิก ท่านรองนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายอิสกันดา  บากา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  
อําเภอหนองจิก  กระผมขอเสนอ นายอัศมี   หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1  อําเภอหนองจิก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  
ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 
 

      
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านอิสกันดา  บากา   ผู้รับรองจํานวน  2  ท่าน   ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  -  ท่านมะรูดิน   ดาโต๊ะ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

เขต 2  อ.หนองจิก  ผู้รับรองคนที่ 1   
-   ท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขต 3  อ.โคกโพธ์ิ   ผู้รับรองคนที่ 2 
ท่านอิสกันดา  บากา  ได้เสนอนายอัศมี   หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อําเภอหนองจิก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 
5 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  อีกไหม  
เชิญเสนอค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถือว่า  นายอัศมี   หยีดาโอะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 5 ดิฉั นขอสรุป อีกครั้ งนะคะ  คณะกรรมการที่ ได้ รับคั ด เลื อกให้ เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ  มีจํานวน 5  ท่าน  ประกอบด้วย  
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1. นายดอรอแม  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี  เขตอําเภอแม่ลาน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

2. นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
    เขต 1  อําเภอยะหร่ิง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

3. นายราเชนทร์  กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
เขต 3  อําเภอยะรัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

     4.  นายยาการียา  แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี  เขต 4  อําเภอเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

4. นายอัศมี   หยีดาโอะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
เขต 1  อําเภอหนองจิก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

ลําดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําขอแปรญัตติ  ขอเรียน
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ  เชิญท่านวันนิวัติ   ซูสารอ  ค่ะ 

 
นายวันนิวัติ   ซูสารอ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.ปะนาเระ ท่านรองนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายวันนิวัติ   ซูสารอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2  
อําเภอปะนาเระ   กระผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  จํานวน  ๓  วัน  
ต้ังแต่วันที่  ๒๔  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ -  
๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคาร
สํานักงานกองกิจการสภา อบจ.)  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านวันนิวัติ   ซูสารอ  ค่ะ   ผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน  ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ท่านวันนิวัติ  ซูสารอ  ได้เสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  จํานวน ๓ วัน ต้ังแต่วันที่  

๒๔  สิงหาคม  2559   ถึงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ของทุกวัน ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารสํานักงานกอง
กิจการสภา อบจ.) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ ไม่มีนะคะ  ถือว่า
ที่ประชุมเห็นชอบตามมติที่ท่านวันนิวัติ  ซูสารอ  เสนอนะคะ  

ต่อไปจะเป็นการกําหนดวันประชุมแปรญัตติ จากวันไหนถึงวันไหน เวลาเท่าไหร่  
และสถานที่ใด  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ  เชิญท่านยาสะ  กาเร็ง  ค่ะ 

        
ร.ต.ต.ยาสะ   กาเร็ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ ท่านนายกฯ 
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.ปะนาเระ ท่านรองนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผม ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1  
อําเภอปะนาเระ  ขอเสนอวันกําหนดประชุมแปรญัตติ  ในวันที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี (อาคารสํานักงานกองกิจการสภา อบจ.)  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 

      
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณท่านยาสะ  กาเร็ง   ค่ะ   ผู้รับรองจํานวน  2  ท่าน   ถูกต้องนะคะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  -  ท่านอับดุลการิม   ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เขตอําเภอกะพ้อ  ผู้รับรองคนที่ 1   
-   ท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

เขต 1  อ.ยะหร่ิง   ผู้รับรองคนที่ 2 
ท่านยาสะ กาเร็ง  ได้เสนอวันกําหนดประชุมแปรญัตติ ในวันที่ ๒7 สิงหาคม 

๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี (อาคารสํานักงานกองกิจการสภา อบจ.)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืนไหม ไม่มีนะคะ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามมติที่ท่านยาสะ  กาเร็ง  
เสนอค่ะ  ดิฉันขอสรุป  ดังน้ี 

-  ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ต้ังแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม 2559   ถึงวันที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. -  ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารสํานักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

-  ประชุมพิจารณาแปรญัตติ ในวันที่ ๒7 สงิหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคาร
สํานักงานกองกิจการสภา อบจ.)  ดังน้ัน  ดิฉันจึงขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ 
วาระที่ ๓  ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕.๒  ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓ รายการ ดิฉันจะให้ท่านนายกฯ แถลง 
ที่ละรายการ  แล้วจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯ นะคะ  

รายการที่ ๑  รายการค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและ
โปรแกรมระบบสัมผัสหน้าจอชนิดจุดตัดอินฟาเรด  ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ น้ิว 
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
จํานวน ๓ รายการ  ดังน้ี 
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1. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    จะดําเนินการจัดซื้อกระดาน

อัจฉริยะให้กับโรงเรียนบ้านเขาตูม  เพ่ือใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา  ซึ่งคุณลักษณะของกระดานอัจฉริยะที่กําหนดตามข้อบัญญัติงบประมาณ   
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   เกินความจําเป็นสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา  จึงจําเป็นต้องปรับลดคุณลักษณะของกระดานอัจฉริยะ  เพ่ือให้
เหมาะสมกับความจําเป็นในการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  จึงขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 

     -  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หน้า ๙๑  
ลําดับที่ ๓.๑.๑๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  ต้ังไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  จากเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาน
อัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ จอภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ น้ิว จอภาพระบบสัมผัสพร้อม
โปรแกรมไวท์บอร์ด ระบบสัมผัสหน้าจอชนิดจุดตัดอินฟาเรด รองรับการสัมผัสได้ไม่
ตํ่ากว่า ๑๐ จุด สามารถเขียนบนโปรแกรมกระดานไวท์บอร์ดได้พร้อมกัน ๔ คน 
จํานวน ๑ ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีราคา
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  
แก้ไขเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรม 
ระบบสัมผัสหน้าจอชนิดจุดตัดอินฟาเรด มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ น้ิว ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีราคานอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
พิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ  
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   รายการค่าจัดซื้อกระดาน

อัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรม  ระบบสัมผสัหน้าจอชนิดจุดตัดอินฟาเรด  
ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ น้ิว ของโรงเรียนบ้านเขาตูม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะ 
อภิปรายขอเชิญค่ะ  มีไหมค่ะ  ไม่มีนะคะดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่ านใดเห็นชอบอนุมั ติแ ก้ไขเปลี่ ยนแปลงคํ า ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการค่าจัดซื้อกระดาน
อัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรม ระบบสัมผัสหน้าจอชนิดจุดตัดอินฟาเรด 
ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ น้ิว ของโรงเรียนบ้านเขาตูม กรุณายกมือขึ้นค่ะ มี
สมาชิกสภาฯ   เห็นชอบจํานวน  19  เสียง  ขอบคุณค่ะ 
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 - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมั ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการค่าจัดซื้อกระดาน 
อัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรม ระบบสัมผัสหน้าจอชนิดจุดตัดอินฟาเรด 
ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ น้ิว ของโรงเรียนบ้านเขาตูม กรุณายกมือขึ้นค่ะ          
ไม่มีนะคะ  ขอบคุณค่ะ 

เป็น อัน ว่า ที่ ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมั ติ เปลี่ ยนแปลงคํ า ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการค่าจัดซื้อกระดาน
อัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและโปรแกรม ระบบสัมผัสหน้าจอชนิดจุดตัดอินฟาเรด 
ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ น้ิว ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  ต่อไป 

รายการที่ ๒ รายการค่าจัดซื้อแผงกั้นเหล็กแบบมีล้อเลื่อน สําหรับใช้
จัดระบบจราจรในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเชิญนายกฯ  
แถลงค่ะ 

 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะดําเนินการจัดซื้อแผงก้ันเหล็กแบบมี
ล้อเลื่อน ขนาดยาว ๒.๒ เมตร สูง ๑ เมตร จํานวน ๖ แผง เพ่ือใช้สําหรับการ
จัดระบบจราจรในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่เน่ืองจากราคาแผง
ก้ันเหล็กปรับราคาสูงขึ้น  ทําให้วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ  เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวงเงินที่ต้ังไว้  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ดังน้ี 

-  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หน้า ๙๑ ลําดับที่ 
๓ .๑ .๑๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน  ต้ังไว้  
๒๑,๐๐๐ บาท  จากเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงก้ันเหล็กแบบมีล้อเลื่อน ขนาด
ยาว ๒.๒ เมตร สูง ๑ เมตร จํานวน ๖ แผง  เพ่ือใช้สําหรับการจัดระบบจราจรใน
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แก้ไขเป็น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผง
ก้ันเหล็กแบบมีล้อเลื่อน ขนาดยาว ๒.๒ เมตร สูง ๑ เมตร จํานวน ๔ แผง  เพ่ือใช้
สําหรบัการจัดระบบจราจรในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป     เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์  จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  พิจารณา
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภา อบจ.ปน. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการค่าจัดซื้อแผงก้ัน

เหล็กแบบมีล้อเลื่อน  ขนาดยาว ๒.๒ เมตร   สูง ๑  เมตร  จากจํานวน ๖ แผง  เป็น 
จํานวน ๔ แผง  สําหรับใช้จัดระบบจราจรในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน 
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จังหวัดปัตตานี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มี
ดิฉันขอมติค่ะ 
 - สมาชิกสภาฯ  ท่ านใดเห็นชอบอนุมั ติแ ก้ไขเปลี่ ยนแปลงคํ า ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการค่าจัดซื้อแผงก้ัน
เหล็กแบบมีล้อเลื่อน  ขนาดยาว ๒.๒ เมตร  สูง ๑ เมตร จากจํานวน ๖ แผง  เป็น  
จํานวน ๔ แผง สําหรับใช้จัดระบบจราจรในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  กรุณายกมือขึ้นค่ะ   เห็นชอบ  จํานวนเสียง 21  ขอบคุณค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการค่าจัดซื้อแผงก้ัน
เหล็กแบบมีล้อเลื่อน  ขนาดยาว ๒.๒ เมตร  สูง ๑ เมตร จาก จํานวน ๖ แผง  เป็น 
จํานวน ๔ แผง  สําหรับใช้จัดระบบจราจรในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่มีนะ  ขอบคุณค่ะ  

เป็นอันว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุ มั ติ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการค่าจัดซื้อแผงก้ัน
เหล็กแบบมีล้อเลื่อน สําหรับใช้จัดระบบจราจร ในสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ต่อไปค่ะ 

รายการที่ ๓  รายการค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์  สายบ้าน
เกาะตา-บ้านป่าไร่-หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะตา ตําบลทุ่งพลา อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี   

     ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จะดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์  สายบ้านเกาะตา - บ้านป่าไร่ - หมู่ที่ ๓  บ้านเกาะตา  ตําบล
ทุ่งพลา  อําเภอโคกโพธ์ิ ต้ังงบประมาณไว้  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร)    
ซึ่งรายละเอียดในส่วนความหนาของการก่อสร้าง  ๐.๐๕  เมตร  ผิดพลาดจาก
ข้อเท็จจริง  เน่ืองจากขนาดความหนา ๐.๐๕ เมตร  เมื่อคํานวณประมาณการราคา
ค่าก่อสร้างแล้ว  ทําให้วงเงินค่าก่อสร้างเกินจํานวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท   จึงไม่ 
สามารถดําเนินการได้  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวงเงินที่ต้ังไว้  จึงขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ดังน้ี 
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-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน หน้า ๑๐๒ ลําดับที่ ๒.๑.๗  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน ต้ังไว้ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  จากเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ สายบ้านเกาะตา-บ้านป่าไร่-หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะตา ตําบลทุ่งพลา อําเภอโคกโพธ์ิ  
จังหวัดปัตตานี  ขนาดผิวจราจร  กว้าง ๖.๐๐ เมตร   ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๐๕ เมตร (ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร) (ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)  แก้ไขเป็น  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายบ้านเกาะตา-บ้านป่าไร่-
หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะตา ตําบลทุ่งพลา อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ขนาดผิวจราจร 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ 
เมตร) (ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)   

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ี เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙  การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  พิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ  

 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   ขอบคุณท่ านนายกฯ  ค่ะ  นายกฯ  ขออนุมั ติแ ก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคํ า
ประธานสภา อบจ.ปน.    ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการค่าปรับปรุงผิว 

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์  สายบ้านเกาะตา-บ้านป่าไร่- หมู่ที่ ๓  บ้านเกาะตา 
ตําบลทุ่งพลา  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  ขนาดผิวจราจร  กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๐๕ เมตร  เป็นขนาดผิวจราจร  กว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๔ เมตร  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหม  
ขอเชิญค่ะ มีไหมค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่ านใดเห็นชอบอนุมั ติแ ก้ไขเปลี่ ยนแปลงคํ า ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการค่าปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์สายบ้านเกาะตา - บ้านป่าไร่ -  หมู่ที่ ๓   บ้านเกาะตา  
ตําบลทุ่งพลา อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๑ ,๐๐๐ .๐๐ เมตร  หนา ๐ .๐๕ เมตร  เป็นขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ .๐๐ เมตร       
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  กรุณายกมือขึ้นค่ะ เอามือลงค่ะ  สมาชิก
สภาฯ  เห็นชอบจํานวน  21  เสียง   ขอบคุณค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมั ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการค่าปรับปรุงผิวจราจร 
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ถนนลาดยางแอสฟัลท์  สายบ้านเกาะตา - บ้านป่าไร่ - หมู่ที่ ๓  บ้านเกาะตา ตําบล
ทุ่งพลา  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  จากขนาดผิวจราจรกว้าง  ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  เป็นขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร       
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่มีนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 เป็น อัน ว่า ที่ ประชุมให้ความ เห็นชอบอนุมั ติ เปลี่ ยนแปลงคํ า ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการค่าปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์  สายบ้านเกาะตา - บ้านป่าไร่ - หมู่ที่ ๓  บ้านเกาะตา 
ตําบลทุ่งพลา  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  ด้วยจํานวนเสียง  21 เสียง ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่  ๕.๓  เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕.๓  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการจัดซื้อกล้องวงจรปิดสําหรับติดต้ังในบริเวณโรงเรียนบ้านเขาตูม ขอเรียนเชิญ 
นายกฯ แถลงค่ะ 

 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะดําเนินการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิดสําหรับติดต้ังในบริเวณโรงเรียนบ้านเขาตูม  เน่ืองจากกล้องวงจรปิดที่
มีอยู่เดิมชํารุดไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งโรงเรียนบ้านเขาตูมอยู่ในพ้ืนที่ที่ เกิด
สถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบ และเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และทรัพย์สินภายในโรงเรียน  จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดต้ัง  จํานวน ๑ ชุด 
ประกอบด้วย  

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี  แบบอินฟาเรด  สําหรับติดต้ังภายนอก 
อาคารแบบที่ ๑ จํานวน ๒ เครื่อง ในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กําหนด 

- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  แบบ ๘ ช่อง จํานวน  ๑ ตัว  ในราคาที่
ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กําหนด 

- วัสดุอุปกรณ์ในการติดต้ังพร้อมค่าแรง  จะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 
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     โดยโอนลด 

แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หน้า ๙๑  ลําดับที่ 
๓.๑.๑๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต้ังไว้ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและ
โปรแกรม ระบบสัมผัสหน้าจอชนิดจุดตัดอินฟาเรด มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ 
น้ิว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีราคานอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด   โอนลด  
๑๐๐,๐๐๐  บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งน้ี เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอ
ญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  พิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ  

  
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  นายกฯ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา อบจ.ปน. ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  

พร้อมติดต้ัง  จํานวน ๑ ชุด  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ 

-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดต้ัง  จํานวน
๑ ชุด  กรุณายกมือขึ้นค่ะ เอามือลงค่ะ  เห็นชอบจํานวนเสียง  20 เสียง ขอบคุณค่ะ 

-   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดต้ัง  จํานวน 
๑ ชุด  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไมม่ีนะ  ขอบคุณค่ะ 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  พร้อมติดต้ัง  จํานวน 
๑ ชุด  ด้วยจํานวนเสียง  20 เสียง ต่อไปค่ะ 
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     ระเบียบวาระที่  ๕.๔  เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๔  ญัตติ  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจําปี ๒๕๕๘  ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง และข้อ ๒๙ 
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่
ดังน้ี 

     ๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น    
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     

สําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประจําปี  ๒๕๕๘  และได้ประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน  เมื่อวันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ ในการน้ี  เพ่ือให้การดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจําปี ๒๕๕๘  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีทราบ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกไปแล้ว  ขอบคุณครับ  

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ นายกฯ  ได้แถลงญัตติ  รายงานการติดตามและ 
ประธานสภา อบจ.ปน. ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีไปแล้ว   มีสมาชิกสภาฯ

ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่า  ที่ประชุมได้รับทราบและได้เสนอความคิดเห็นแก่ผู้บริหารเพ่ือให้

เกิดประโยชน์แก่องค์กรฯ  ต่อไปค่ะ 
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     ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะจะเพ่ิมเติมในระเบียบ
วาระน้ีอีกไหมค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มี  สําหรับวันน้ี  ดิฉันในนามประธานสภาฯ  
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ 
ท่านที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันน้ี  โดยพร้อม
เพรียงกัน ทําให้การประชุมครั้งน้ี สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ดิฉัน ขอปิดประชุมเพียงแค่น้ี  
ขอบคุณค่ะ 

 
 

ปิดการประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)..............................................เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
           ( นายจํารัส   สีทองช่ืน ) 
 

 
 

 
(ลงช่ือ)................................................... 
            (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


