
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี   
สมัยสามัญ  สมัยที่1  ครั้งที1่ประจาํปี ๒๕60 
วันที่  17  มีนาคม  ๒๕60   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตาน ี
……………………………………………. 

 
ผู้มาประชุม 
1. นางสาวรอฮานี       มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
3. นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒) 
4. นายไฟซอล  อิสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.เมือง 
5. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 
6. นายยาการิยา  แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานีเขต ๔ อ.เมือง 
7. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต5 อ.เมือง 
8. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ 
9. นายอุดมพันธ์ุ  มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 
10. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง 
๑1. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑2. นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 
๑3. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหร่ิง 
๑4. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะหร่ิง 
๑5. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหร่ิง 
16. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี 
 ๑7. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี 
๑8. นายรุสดี  สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี 
๑9. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
20. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
21. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 
22. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
23. นายวันนิวัติ  ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
๒4. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
 25. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต อ.ทุ่งยางแดง 
๒6. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายเศรษฐ ์  อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
2. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๑) 
3. นายคอเลฟ  เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
4. นายประยูรเดช คณานุรักษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
6. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดรกท.ปลัด อบจ.ปัตตานี 
7. นายจํารัส      สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
8. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
9.นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา ผู้อํานวยการกองคลัง 
10.นางสุรี  สะหนิบุตร ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
11. นายสุทัศน์  สังขรัตน์  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
๑3. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑4. นางสุดา  ทับทมิทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รกน.หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑5. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
16. นางจรินทร  รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑7. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง  รอง ผอ. โรงเรียนบ้านบ้านตะบิงตีงีรกท. ผอ. โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
18.นายสมมาตร  ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
19. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
20. นางวีระวรรณ คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
21. นางสุวณี  หะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
22. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
23. นางรัชนี  พวงนาค  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
24. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
25. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
26.นางสาวอัยรินทร ์ สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๒7. นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
๒8. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๒5. นายฮานาฟี  มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแวหามะ แวกือจิก   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.เมือง (ป่วย) 
2. นายอาดัม สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง 
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นายจํารัส  สีทองช่ืน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ. ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  หัวหน้าส่วน 

ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุม จํานวน23คน  ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา 
อบจ. ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ขึ้นทําหน้าที่ในการประชุมในวันน้ี ขอเรียนเชิญครับ   
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญน่ังค่ะ   
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
นายจํารัส  สีทองช่ืน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเรื่อง  เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ  สมัยที่ 
๑  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๙  สภาได้กําหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ประจําปี ๒๕๖๐
มีกําหนด  ๔๕  วัน ต้ังแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  
น้ัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖   และข้อ ๒๒  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๖๐  ต้ังแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  
๑๗  มีนาคม ๒๕๖๐ 

     ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านนายกฯท่านรองนายกฯ 
ประธานสภาอบจ.ปน. เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาทําหน้าที่อีกครั้งหน่ึง 
สําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งน้ี เป็นการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560เพ่ือพิจารณาญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ญัตติการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการจัดการศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา (ช้ันอนุบาล ๑-๓) 
ญัตติ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ประจําปี ๒๕๕๙ ญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
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การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ซึ่งได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านที่
ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ  ดิฉันขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มีอยู่ 1 เรื่องนะคะ เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้รับแจ้ง

จากจังหวัดปัตตานีว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอกําหนดให้
วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยก
ฐานะตําบลท่าฉลอมข้ึนเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448  ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือ
กําหนดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเพ่ือเป็นการรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้สาธารณชนได้
เห็นความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
ให้จังหวัดจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 
08.00 น.  ณ  ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี  นอกจากน้ี
สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกับชมรมปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจังหวัดปัตตานี  ได้กําหนดจัดกิจกรรมนันทนาการวันท้องถิ่นไทยขึ้นในวัน
ดังกล่าวด้วย  โดยมีกิจกรรมการแปรอักษร  การแข่งขันกีฬาและการจับรางวัล  
ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น.  ณ  สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2560 ของจังหวัดปัตตานี  ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานีดังน้ี 

- สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๓  
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๓๐  
สิงหาคม ๒๕๕๙  

- สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ 
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-  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมดังกล่าวไหม

เชิญค่ะเชิญคุณนิอันวาร์ นิเดร์หะ  ค่ะ 
 

นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิก 
ส.อบจ.ปน.เขต 1 อ.ยะหร่ิง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขา         

นายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายนิอันวาร์    นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เขต 1 อําเภอยะหร่ิง นิดเดียวครับท่านประธานสภาฯ มาดูรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒๓สิงหาคม๒๕๕๙หน้าที่ 6 ตรงที่นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี  นายก อบจ.ปน. 
แถลง บรรทัดที่ 5 ครับ “จึงขอแถลงให้ทราบถึงสถานการณ์คลัง”น่าจะเป็น 
สถานะการคลัง มากกว่านะครับที่ถูกต้อง  ขอบคุณมากครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะค่ะ เจ้าหน้าที่อาจจะพิมพ์เพลินไปหน่อย
ประธานสภา อบจ.ปน.  อีกอย่างทั้งคําพูดและการอ่านคล้ายคลึงกันมาก  ฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขด้วย 

นะคะ นิดเดียวจริงๆ ค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดฯ จะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการ
ประชุมสภาฯ อีกไหม เชิญค่ะ ถ้าไม่มีถือว่าสภา รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ดังน้ี 

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- สมัยสามญัสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที ่๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถามไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ   
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มีนะคะต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม ่

 ๕.๑ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐จํานวน ๕ รายการ ขอเชิญนายก อบจ.  แถลงค่ะ 

    

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพสมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นจะต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ด้วยเหตุผลความจําเป็น  ดังน้ี 
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๑.  จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จํานวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐ 

บาท  ดังน้ี 
๑.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้จัดห้องประชุมกองกิจการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  สําหรับการจัดการประชุมและห้องบริการรับรองแขกช้ันผู้ใหญ่  บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการ  และจําเป็นจะต้องมี
โทรทัศน์ เพ่ือสามารถให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ เป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จึงขออนุมัติจัดซื้อ
โทรทัศน์ สําหรับติดต้ังห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จํานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 
๔๖,๐๐๐ บาท 

๑.๒องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ดําเนินการติดต้ังระบบกล้องวงจร
ปิด  และได้นําโทรทัศน์ซึ่งเดิมใช้ประจําอยู่ห้องผู้บริหารไปติดต้ังและเช่ือมต่อกับ
ระบบกล้องวงจรปิดภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีไปพลางก่อน จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดซื้อโทรทัศน์เพ่ือใช้ในการ
เช่ือมต่อระบบกล้องวงจรปิด  เพ่ือเป็นการควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการภายในสํานักงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้มีประสิทธิภาพ  จํานวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ 
บาท 

๒. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือดําเนินการจัดทําบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  โดยต้องบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  ซึ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มี
อยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเป็นเคร่ืองรุ่นเก่า การประมวลผลล่าช้าไม่
รองรับกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  ทําให้การลงข้อมูลในระบบช้าและเกิดความ
เสียหายในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการ
ดําเนินการจัดทําบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และป้องกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดในการปฏิบัติราชการ  จึงจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์  เป็นเงิน ๙๘,๖๐๐ บาท   

๓.  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ เครื่อง เน่ืองจากเครื่องปรับอากาศเดิม
ที่ติดต้ังในห้องประทับรับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ชํารุด ไม่สามารถ 
ใช้งานและซ่อมใหม่ได้ ซึ่งห้องประทับรับรองจําเป็นต้องมีการตรวจสอบ ดูแล จัด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้เพ่ือ
เตรียมพร้อมสําหรับการรับเสด็จฯ ตลอดเวลา จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศตัวใหม่แทนเครื่องเดิมที่ชํารุดพร้อมติดต้ัง เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท 

ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังน้ี 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน ๖ รายการ 
๑ . แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จํานวน ๑ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ น้ิว 
รายละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้มีประสิทธิภาพ จัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้ ๔๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จํานวน ๒ เครื่อง  ดังน้ี 

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ น้ิว รายละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล 
สําหรับติดต้ังห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จํานวน ๑ เครื่อง 

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ น้ิว รายละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล 
สําหรับติดต้ังห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน ๑ 
เครื่องจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต้ังไว้ ๗๙,๒๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM จํานวน ๔ เครื่อง จัดซื้อตาม
คุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน (กองคลัง) 

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต้ังไว้ ๖,๖๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพร๊ินเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาที)  จํานวน ๒ 
เคร่ือง  จัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
ปัจจุบัน (กองคลัง) 

๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต้ังไว้ ๑๒,๘๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐VA จํานวน ๔ เครื่อง จัดซื้อตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน (กองคลัง) 

๖ .  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ต้ังไว้ ๓๗,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU จํานวน ๑ เครื่องพร้อมติดต้ัง  สําหรับติดต้ังในห้อง
รับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (กองช่าง) 
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โดยโอนลดจากงบประมาณที่เหลือจ่าย ในแผนงานการศึกษา  งาน

ระดับมัธยมศึกษา หน้า ๑๐๗ ลําดับที่ ๑.๑.๗ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ต้ังไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้เปิดโลกทรรศน์และกล้าแสดงออก เช่น ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าประกวด ค่ารางวัล ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)  งบประมาณคงเหลือ ๓๘๗,๙๓๙ บาท  โอนลดครั้งนี้ ๑๙๗,๖๐๐ บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ี เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณนายกฯ ค่ะ  ท่านนายกฯ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
ประธานสภาอบจ.ปน.  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  ๕  รายการ  คือ 
     ๑. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LEDTV) จํานวน ๓ เคร่ือง 

๒ .  ค่ าจั ดซื้ อ เค ร่ื อ งคอมพิว เตอ ร์แบบ ต้ั ง โ ต๊ ะพร้ อม ชุด โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM จํานวน ๔ 
เครื่อง 

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องพร๊ินเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา(๑๘ หน้า/นาที)
จํานวน  ๒ เครื่อง   

     ๔. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด ๘๐๐  VA  จํานวน  ๔  เครื่อง  
     ๕. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU   
    จํานวน  ๑  เครื่อง 

-  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหม  ขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอ 
    มติจากสภา  โดยแยกขอมติเป็นทีละรายการค่ะ 
    รายการที่  ๑ 

-  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)จํานวน ๓  เครื่องเป็นเงิน  ๖๒,๐๐๐  บาท   

    กรุณายกมือขึน้ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจํานวน  20  เสียง 
-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็น 

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน  ๓ เครื่อง  เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท 
    กรุณายกมือขึน้ค่ะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
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 เป็นอันว่าสภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี 
ดี (LED TV)จํานวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐ บาทจํานวน 20 เสียง 

    ต่อไปค่ะ 
     รายการที่  ๒ 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็นค่าจัด 
ซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมฯจํานวน ๔ เครื่องเป็นเงิน  
๗๙,๒๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจํานวน  21  เสียง 

 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมฯจํานวน ๔เคร่ืองเป็นเงิน  
๗๙,๒๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นขอบคุณค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ 

เป็นอันว่าสภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมฯจํานวน ๔ เครื่องเป็นเงิน ๗๙,๒๐๐ บาท  
เห็นชอบจํานวน  21  เสียงต่อไปค่ะ 

     รายการที่  ๓    
-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ต้ังจ่ายเป็นค่า 

จัดซื้อเครื่องพร๊ินเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําจํานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน
๖,๖๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นขอบคุณค่ะเห็นชอบจํานวน  21  เสียง      

-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อเคร่ืองพริ๊นเตอร์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําจํานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 
๖,๖๐๐ บาท ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่า  สภาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพร๊ินเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําจํานวน  ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๖๐๐ 
บาท  เห็นชอบจํานวน  21  เสียง  ต่อไปค่ะ    

     รายการที่  ๔ 
- สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๔ เครื่องเป็นเงิน๑๒,๘๐๐ บาท  
    กรุณายกมือขึน้ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจํานวน  21  เสียง   

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VAจํานวน ๔ เคร่ือง เป็นเงิน  ๑๒,๘๐๐ บาท 

    ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
 เป็นอันว่าสภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ  
ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน  ๑๒,๘๐๐ บาทจํานวน  21  เสียง 

    ต่อไปค่ะ 
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     รายการที่  ๕ 
     -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ต้ังจ่ายเป็นค่า
    จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU จํานวน ๑  

    เครื่อง เป็นเงิน  ๓๗,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะเห็นชอบ  จํานวน  20  เสียง            
-  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU จํานวน ๑
เครื่องเป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาทไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
 เป็นอันว่าสภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับ 
อากาศ จํานวน  ๑  เครื่อง เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐  บาท  จํานวน  20  เสียง 
 ดิฉันขอสรุปญัตติการโอนเงินงบประมาณ  สภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน  ๕  รายการ ประกอบด้วย 

     1. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LEDTV) จํานวน ๓ เคร่ือง 
2 .ค่ า จั ดซื้ อ เ ค ร่ื อ งคอม พิว เตอร์ แบบ ต้ั ง โ ต๊ ะพร้ อม ชุด โปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM จํานวน ๔ 
เครื่อง 

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องพร๊ินเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาที)
จํานวน  ๒ เครื่อง   

     ๔. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด ๘๐๐  VA  จํานวน  ๔  เครื่อง  
     ๕. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU   
    จํานวน  ๑  เครื่องต่อไปค่ะ 
     ระเบยีบวาระที่  ๕.๒เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
     ๕.๒  ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษาให้เป็นระดับก่อน 
    ประถมศึกษา (ช้ันอนุบาล ๑-๓) หรืออนุบาล ๓ ปีขอเชิญนายก อบจ. แถลงค่ะ 
 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพสมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช.......มาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง 
กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย(ระดับช้ัน
อนุบาล ๓ ปี,ระดับช้ันประถมศึกษา ๖ ปี และระดับช้ันมัธยมศึกษา ๓ ปีรวม ๑๒ปี )ซึ่ง
ในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา (ช้ันอนุบาล ๑-๒) หรืออนุบาล ๒ ปี จึงทําให้การจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ข้างต้น   

ดังน้ันเพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นไป
ตามร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะต้องดําเนินการ
ขยายจัดการศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา (ช้ันอนุบาล ๑-๓) หรืออนุบาล ๓ ปี   
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ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แนวทางการดําเนินการขยายการ
จัดการศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา (ช้ันอนุบาล ๑-๓) หรืออนุบาล ๓ ปี  ตาม
หนังสือแจ้งแนวทางการจัดต้ัง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการขยาย
ช้ันเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/
ว ๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น 

ในการน้ี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จึงขอความเห็นชอบการ
ขยายการจัดการศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา (ช้ันอนุบาล ๑-๓)หรืออนุบาล 
๓ ปี  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย 

๑. โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ขยายการจัดการศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา(ช้ัน
อนุบาล ๑-๓) หรืออนุบาล ๓ ปี 

๒. โรงเรียนบ้านตะบิงตีงีสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ขยายการจัดการศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา (ช้ัน
อนุบาล ๑-๓) หรืออนุบาล ๓ ปี  

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้แถลงขอความเห็นชอบการขยายจัดการ
ประธานสภาอบจ.ปน.  ศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา (ช้ัน อนุบาล ๑-๓) หรืออนุบาล ๓ ปีมีสมาชิก 

สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหม  ขอเชิญค่ะถา้ไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ 
-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการขยายจัดการศึกษาให้เป็นระดับก่อน

ประถมศึกษา (ช้ัน อนุบาล ๑-๓) หรืออนุบาล ๓ ปีกรุณายกมือขึ้นค่ะ  ขอบคุณค่ะ
เห็นชอบจํานวน 19  เสียง   

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติการขยายจัดการศึกษาให้เป็น
ระดับก่อนประถมศึกษา (ช้ัน อนุบาล ๑-๓) หรืออนุบาล ๓ ปีกรุณายกมือขึ้นค่ะ 

    ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
     เป็นอันว่าสภาอนุมัติการขยายจัดการศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา          

(ช้ัน อนุบาล ๑-๓) หรืออนุบาล ๓ ปีเห็นชอบจํานวน  19  เสียง ต่อไปค่ะ 
     ระเบยีบวาระที่  ๕.๓เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

 ๕.๓  ญัตติ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ประจําปี  ๒๕๕๙ขอเชิญนายก อบจ. แถลงค่ะ 

      

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๔ (๕) กําหนดให้ 
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ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี     

สําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประจําปี  ๒๕๕๙  และได้ประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน  เมื่อวันที่ ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

ในการน้ี  เพ่ือให้การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๙  
จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ประจําปี ๒๕๕๙ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกไปแล้ว  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 
ประธานสภาอบจ.ปน. พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจําปี ๒๕๕๙ให้ที่ประชุมรับทราบ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรแล้ว  และได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภาฯ ไปแล้วนะคะ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะต่อไป
ค่ะ 

ระเบียบวาระที่  ๕.๔เรื่องที่เสนอใหม่ 
 ๕.๔  ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ขอเชิญนายก อบจ. แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือเป็นคณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ 
ประกอบด้วย 
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1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จํานวน 3 คน) 
2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (จํานวน 3 คน) 
โดยคณะกรรมการท้ัง 2 คณะ มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 2 ปี   บัดน้ี 

คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้หมดวาระลง  ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงได้เสนอ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประกอบด้วย 

     1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน 3 คน 
 2.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 3 คน 

จึงเสนอญัตติมา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณา
คัดเลือกฯ ต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิก 
ประธานสภาอบจ.ปน. สภาฯ เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้สภาฯ คัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย 

  1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  ๓  คน 
 2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจํานวน ๓ คน 
 สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ช้ีแจง  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ 

 

นายจํารัส  สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ อบจ.ปน.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
แนวทางการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

  การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 
 การเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย
จํานวน 2 คน และผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม
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ในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจํานวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือน้ันได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือมากกว่าจํานวนที่กําหนด ให้
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือ โดยการ
ลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผูท้ี่ได้รับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนที่
ประธานในที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจํานวนที่กําหนด 
 ให้ประธานในที่ประชุม ต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้
ที่ได้รับการเสนอช่ือ จํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
 เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกจนครบจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลําดับเดียวกัน
หลายคน ทําให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ เฉพาะผู้
ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้
ใช้วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ  ขอบคุณเลขานกุารสภาฯ ค่ะ ที่ได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการ 
ประธานสภาอบจ.ปน.  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรการฯ ทั้ง ๒ คณะแล้ว 

 ลําดับต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนา โดยจะเลือก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน  จํานวน  ๓  คน 
 -  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เสนอช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการฯ โดยสมาชิกสภาฯ แต่ละคนสามารถเสนอช่ือได้เพียง ๑ ช่ือ  โดยมีผู้
รับรอง ๒ คนและเสนอต่อไปเรื่อยๆ ทีละคนจนกว่าจะไม่มีคนเสนอ  ขอเชิญสมาชิก
สภา เสนอค่ะ 

 
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพสมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.ยะหร่ิง ผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษา

นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายนิอันวาร์  นิเดร์หะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 
อ.ยะหร่ิง  กระผมขอเสนอนายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ.เมือง  เป็นคณะกรรการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  ขอบคุณท่านนิอันวาร์   นิเดร์หะ ค่ะ  ท่านได้เสนอ 
ประธานสภาอบจ.ปน.  นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2  
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อ.เมือง เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1ซึ่งมีผู้รับรอง  
2 คน  ดังน้ี  

  1.  นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เขต 1 อ.หนองจิก  ผู้รับรองคนที่ 1 

2.  นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4   
อ.ยะรัง  ผู้รับรองคนที่ 2 

ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  คนที่ 2 เชิญท่านวันนิวัติ   ซูสารอ  ค่ะ 

 
นายวันนิวัติ   ซูสารอ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.ปะนาะระ ผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษา

นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายวันนิวัติ  ซูสารอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 
อ.ปะนาเระ  กระผมขอเสนอนายอับดุลการิม  ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  ขอบคุณท่านวันนิวัติ   ซูสารอ  ค่ะ  ท่านได้เสนอ 
ประธานสภาอบจ.ปน.  นายอับดุลการิม  ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ  

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คนที่ 2 ซึ่งมีผู้รับรอง 2  คน
ดังน้ี  

  1.  นายอิสกันดา   บากา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เขต 3  อ.หนองจิก  ผู้รับรองคนที่ 1 

2.  นายราเชนทร์   กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขต 3  อ.ยะรัง  ผู้รับรองคนที่ 2 

ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  คนที่ 3 เชิญท่านอับดุลการิม  ยูโซะ  ค่ะ 

 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพสมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต อ.กะพ้อ ผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษา

นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายอับดุลการิม  ยูโซะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.
กะพ้อ  กระผมขอเสนอนายซูดิง  มาหามะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 2 อ.สายบุรี  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คน
ที่ 3  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  ขอบคุณท่านอับดุลการิม  ยูโซะ  ค่ะ  ท่านได้เสนอ 
ประธานสภาอบจ.ปน.  นายซูดิง  มาหามะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ.สายบุรี   

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คนที่ 3 เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คนที่ 3 ซึ่งมีผู้รับรอง 2 คน  ดังน้ี  

  1.  นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เขต 1  อ.ยะหร่ิง  ผู้รับรองคนที่ 1 

2.  นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 3  อ.โคกโพธ์ิ  ผู้รับรองคนที่ 2 

     มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อีกไหมค่ะ  เชิญค่ะ ไมม่ีนะคะ 
     เป็นอันว่า สมาชิกสภาฯได้เสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด 3 ท่าน ครบจํานวนที่กําหนดพอดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกถือว่า
สมาชิกสภาฯ ทั้งจํานวน 3 ท่าน ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดังน้ีค่ะ 

1.  นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 2 อ.เมือง เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1 
 2.  นายอับดุลการิม  ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เขต อ.กะพ้อ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คนที่ 2 

     3.  นายซูดิง   มาหามะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขต 2 อ.สายบุรี  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คนที ่3 
ลําดับต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๓ คนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เสนอช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโดยสมาชิกสภาฯ 
แต่ละคนสามารถเสนอช่ือได้เพียง ๑ ช่ือ  มผีู้รับรอง  ๒  คนนะคะและเสนอต่อไป
เรื่อยๆ ทลีะคนจนกว่าจะไม่มีคนเสนอ  เชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอค่ะ 

 
นางสุพิศ  ขาวทอง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.โคกโพธ์ิ ผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษา

นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสุพิศ   ขาวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ.
โคกโพธ์ิดิฉันขอเสนอนายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  คนที่ 1  ขอผูร้บัรองด้วย  ขอบคุณค่ะ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  ขอบคุณท่านสุพิศ  ขาวทอง  ค่ะ  ท่านได้เสนอ 
ประธานสภาอบจ.ปน.  นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนที่ 1 ซึ่งมีผู้รับรอง 2 คน  ดังน้ี  

  1.  นายซูดิง   มาหะมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เขต 2  อ.สายบุรี   ผู้รับรองคนที่ 1 

2.  นายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 2  อ.เมือง  ผู้รับรองคนที่ 2 

ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัด  คนที่ 2 เชิญท่านอัศมี   หยีดาโอะค่ะ 

 
นายอัศมี   หยีดาโอะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ. หนองจิก ผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษา

นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายอัศมี   หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1
อ.หนองจิก  กระผมขอเสนอนายมะรูดิน  ดาโต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขต 2  อ.หนองจิก  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 

 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  ขอบคุณท่านอัศมี  หยีดาโอะ  ค่ะ  ท่านได้เสนอ 
ประธานสภาอบจ.ปน.  นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต 2  อ.หนองจิก 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนที่ 2 ซึ่งมีผู้รับรอง 2 คน  ดังน้ี  

  1.  นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน   ผู้รับรองคนที่ 1 

2.  นายอุดมพันธ์ุ  มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขต 2  อ.โคกโพธ์ิ   ผู้รับรองคนที่ 2 
 ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัด  คนที่ 3  เชิญท่านอิสกันดา  บากา  ค่ะ 

 
 

นายอิสกันดา  บากา   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต อ.3 หนองจิก ผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษา

นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายอิสกันดา  บากา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 
อ.หนองจิก  กระผมขอเสนอนายราเชนทร์  กาหลง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เขต 3  อ.ยะรัง  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  ขอบคุณท่านอิสกันดา  บากะ ค่ะ  ท่านได้เสนอ 
ประธานสภาอบจ.ปน.  นายราเชนทร์   กาหลง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3  อ.ยะรัง 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนที่ 3 ซึ่งมีผู้รับรอง 2 คน   ดังน้ี  

  1.  นางซารีนา   ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขต 5  อ.เมือง   ผู้รับรองคนที่ 1 

2.  ร.ต.ต. ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
เขต 1  อ.ปะนาเระ   ผู้รับรองคนที่ 2 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านอ่ืนอีกไหม   ขอเชิญเสนอค่ะ  
ไม่มีแล้วนะคะ 

เป็นอันว่า  สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  3  ท่าน  ดังน้ีค่ะ 

1.  นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานีเขต อ.แม่ลานเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ 1 

2.  นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เขต 2  อ.หนองจิกเป็นคณะกรรมการติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ 2 

3.  นายราเชนทร์   กาหลง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เขต 3  อ.ยะรัง เ ป็นคณะกรรมกา รติดต ามและประ เมิน ผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ 3 
 ปรากฏว่า มีผู้เสนอรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๓ 
คนทั้ง 2 คณะตามหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการฯ ถือว่าสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๓ คน  ได้เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนคัดเลือก ต่อไปค่ะ 
 ระเบยีบวาระที่  ๕.๕เรื่องการกาํหนดวันเริ่มสมัยประชมุสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี ๒๕๖๐ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจําปี ๒๕๖๑ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภา
ท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่นและ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม สมัยสามัญ  ดังน้ี 
 (1)  สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุม  
สามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป 
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 ข้อ ๒๑การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของแต่ละปีโดยให้นําความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภา 
    ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอการกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําปี ๒๕๖๐ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําปี ๒๕๖๑ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ  เรียนเชิญท่านอดุลย์  หะยีสาเมาะ  ค่ะ 
 

นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต อ.แม่ลาน ผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านเลขานุการนายกฯ  ท่านที่ปรึกษา

นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายอดุลย์หะยีสาเมาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เขต อ.แม่ลาน ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ประจําปี ๒๕๖๐ 

  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกประจําปี ๒๕๖๑  ดังน้ี 
   -วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจาํปี ๒๕๖๐  
  วันพุธที่  2  สงิหาคม 2560  ถึงวันศุกรท์ี่  15  กันยายน  2560 
   -  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกประจําปี ๒๕๖๑ 
    วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ถึงวันพุธที่  21 มีนาคม 2561 ขอบคุณครับ 
 
นางสาวรอฮานีมาหะมะ  ขอบคุณท่านอดุลย์  หะยีสาเมาะ ค่ะ ท่านได้เสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ อบจ.ปน. สามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐  คือวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 15  

กันยายน  2560  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจําปี ๒๕๖๑     คือวัน
จันทร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2561  ถึงวันพุธที่  21 มีนาคม 2561 มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ  เชิญค่ะถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ถือว่าสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐ ดังน้ี 

   -วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจาํปี ๒๕๖๐  คอืวันพุธที่  2 
สิงหาคม  2560  ถึงวันศุกร์ที่  15  กันยายน  2561 

   -  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจาํปี ๒๕๖๑คือวันจันทร์ที่  5 
กุมภาพันธ์  2561  ถึงวันพุธที่  21  มีนาคม  2561ต่อไปค่ะ 

   ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
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 สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรืออภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ  
ไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ  เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้มีการตรวจสอบสภาพอาคาร
สํานักงาน ทรัพย์สิน ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ที่มีการให้บริการแก่ส่วนราชการและประชาชนเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง  
พบว่ามีทรัพย์สินบางส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนานและชํารุดเสียหายจาก
การใช้งานอย่างหนัก  ทําให้ต้องเร่งดําเนินการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินชํารุดเสียหายมากกว่าเดิม และสามารถให้บริการแก่ส่วน 
ราชการและประชาชนได้ตามปกติ  แต่เน่ืองจากประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ได้กําหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที ่
๑ ครั้งที ่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
กําหนดให้ย่ืนญัตติเป็นหนังสือต่อประธานสภาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้า
วัน จึงไม่สามารถเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นหนังสือต่อประธานสภาฯ ได้ทันในการประชุมในครั้งน้ี   

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการแก่ส่วนราชการและประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จึง
ขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เสนอญัตติด้วยวาจา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๓๘  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้นายกฯ เสนอด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภา อบจ.ปน. มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ วรรคห้า (๖) 

และขอบรรจุเข้าระเบียบวาระ  ขอเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ตรวจสอบพบว่าอาคารและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีชํารุด ได้แก่ บริเวณหอประชุมและ
ห้องประทับรับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี, ห้องกองแผนและ
งบประมาณ, ห้องกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, พ้ืนถนนบริเวณหน้า 
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อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และป้ายสกอร์บอร์ดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีการใช้งานและให้บริการแก่ส่วน
ราชการและประชาชนอย่างต่อเน่ือง จึงต้องมีการตรวจสอบ ดูแล จัดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมสําหรับการใช้งาน
ตลอดเวลา และเพ่ือไม่ให้ทรัพย์สินชํารุดเสียหายมากกว่าเดิม  จําเป็นต้องดําเนินการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ  และได้ประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น  
๒,๔๓๖,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตามประมาณราคาที่แนบ  แต่งบประมาณในการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินที่ต้ังไว้เดิมมีไม่เพียงพอ  จึงมีความ
จําเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิม   
 และรายการยานพาหนะและเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
มีการใช้งาน เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านต่างๆ งานซ่อมบํารุง
ทาง งานปรับพ้ืนที่ และงานอ่ืนๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้บริการและบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จั งหวัดปัตตานี   ซึ่ งยานพาหนะและ
เคร่ืองจักรกลมีราคาสูง ประกอบกับมีอายุการใช้งานที่นานและใช้งานหนักอย่าง
ต่อเน่ือง จึงได้มีการดําเนินการซ่อมบํารุงและเปลี่ยนวัสดุอะไหล่ต่างๆ หลายรายการ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างดี คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ แต่ยังมี 
ยานพาหนะและเครื่องจักรกลบางอย่างที่ชํารุดจากการใช้งานและเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งานที่ยังไม่ได้ดําเนินการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  จึงไม่สามารถใช้งาน
และให้บริการประชาชนได้  เน่ืองจากงบประมาณค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  และ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ต้ังไว้เดิมมีไม่เพียงพอ  จึงมีความจําเป็นต้องขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล  เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน 
๑๔๔,๐๐๐ บาท  ให้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ  เพ่ือรองรับการขอใช้บริการของ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการแก่ส่วนราชการและประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จึงมี
ความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ดังน้ี  

    โอนเพิ่ม  จํานวน ๓ รายการ 
 ๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หน้า 
๑๑๒ ลําดับที่ ๑.๑.๒ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  ต้ังไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น อาคารสํานักงาน ศูนย์จําหน่ายและแสดงสินค้า ๑ 
ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และอาคารอ่ืนๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภท 
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รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กอง
ช่าง) งบประมาณเดิมยังไม่ได้เบิกจ่ายโอนเพิ่มครั้งนี้ ๒,๒๕๖,๐๐๐ บาท 
 ๒ )  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๓๖ ลําดับที่ ๒.๑.๘ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ต้ังไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น รถยนต์ เคร่ืองจักรกล รถขุดไฮโดรลิกรถแทรกเตอร์ รถบด รถบรรทุก รถเกรด
เดอร์ และเคร่ืองจักรอ่ืนๆ ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองช่าง )  
งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๕๙๔.๐๑ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓ )  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๓๗ ลําดับที่ ๒.๑.๑๓ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ยางรถยนต์ ใบมีดรถแทรกเตอร์  
กรองนํ้ามัน เครื่องกรองอากาศ ล็อคเกียร์ วัสดุอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะและ
ขนส่ง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองช่าง)  
งบประมาณคงเหลือ ๔,๔๒๑.๔๐ บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท 
 โดยโอนลด จากโครงการที่หมดความจําเป็นต้องดําเนินการ เน่ืองจากกรม
ทางหลวงชนบทได้ดําเนินการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่ที่จะดําเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว  
ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า ๑๔๖  
ลําดับที่ ๑.๑.๓๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน ต้ังไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายหมู่ที่ ๑ ตําบลตาแกะ-สุดเขตเทศบาลตําบลบางปู ตําบลบางปู อําเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง๖.๕๐ เมตร ยาว๙๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด (กองช่าง)  โอนลดครั้งนี้  ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท   

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ีเป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอ
ญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาอบจ.ปน.  รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน 3  

รายการ  ดังน้ี  
 1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เช่น อาคารสํานักงานศูนย์จําหน่ายและแสดงสินค้า ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) และอาคารอ่ืนๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ–รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองช่าง) งบประมาณเดิมยังไม่ได้เบิกจ่ายโอนเพิ่มครั้งนี้ 
๒,๒๕๖,๐๐๐ บาท 
 2.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรกล
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล รถขุดไฮโดรลิกรถ
แทรกเตอร์ รถบด รถบรรทุก รถเกรดเดอร์ และเครื่องจักรอ่ืนๆ ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)  งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๕๙๔.๐๑ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 
๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 3.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ยางรถยนต์ 
ใบมีดรถแทรกเตอร์กรองนํ้ามัน เครื่องกรองอากาศ ล็อคเกียร์ วัสดุอะไหล่ต่างๆ ของ
ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด (กองช่าง)  งบประมาณคงเหลือ ๔ ,๔๒๑ .๔๐ บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้ 
๑๔๔,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี 
ดิฉันขอมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นะคะ  โดยจะขอมติทีละรายการค่ะ 
 -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น อาคาร
สํานักงาน ศูนย์จําหน่ายและแสดงสินค้า ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และอาคาร
อ่ืนๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ จํานวนเงิน
๒,๒๕๖,๐๐๐ บาทกรุณยกมือขึ้น  ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจํานวน  20  เสียงค่ะ 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น อาคาร
สํานักงาน ศูนย์จําหน่ายและแสดงสินค้า ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และอาคาร
อ่ืนๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ จํานวนเงิน
๒,๒๕๖,๐๐๐ บาท กรุณยกมือขึ้น  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ   
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 เป็นอันว่า  สภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น อาคาร
สํานักงาน ศูนย์จําหน่ายและแสดงสินค้า ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และอาคาร
อ่ืนๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ จํานวนเงิน
๒,๒๕๖,๐๐๐ บาทเห็นชอบด้วยจํานวน  20 เสียง  ต่อไปค่ะ 
 -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล รถขุดไฮโดรลิกรถแทรกเตอร์ รถบด รถบรรทุก 
รถเกรดเดอร์ และเครื่องจักรอ่ืนๆ จํานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทกรุณายกมือขึ้น  
ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจํานวน  20  เสียงค่ะ 
 -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรกลเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครือ่งจักรกล รถขดุไฮโดรลิกรถแทรกเตอร์ รถบด 
รถบรรทุก รถเกรดเดอร์ และเครื่องจักรอ่ืนๆ จํานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทกรุณายก
มือขึ้น   ไม่เห็นชอบไม่มีนะ  ขอบคุณค่ะ 
 เป็นอันว่า  สภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือจ่ายเป็น 
เป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล รถขุดไฮโดรลิกรถแทรกเตอร์ รถบด รถบรรทุก 
รถเกรดเดอร์และเครื่องจักรอ่ืนๆ จํานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทเห็นชอบด้วยจํานวน  
20  เสียงต่อไปค่ะ 
 -  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ยางรถยนต์ ใบมีดรถแทรกเตอร์  
กรองนํ้ามัน เครื่องกรองอากาศ ล็อคเกียร์ วัสดุอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะและ
ขนส่ง ฯลฯ จํานวน  ๑๔๔,๐๐๐ บาท  กรุณยกมือขึ้น  ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจํานวน  
20  เสียงค่ะ 
 -   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ยางรถยนต์ ใบมีดรถแทรกเตอร์ 
กรองนํ้ามัน เครื่องกรองอากาศ ล็อคเกียร์ วัสดุอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะและ
ขนส่ง ฯลฯ  จํานวน  ๑๔๔,๐๐๐ บาท  กรุณยกมือขึ้นไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
 เป็นอันว่า สภาฯ  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ยางรถยนต์ ใบมีดรถแทรกเตอร์  
กรองนํ้ามัน เครื่องกรองอากาศล็อคเกียร์ วัสดุอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะและ
ขนส่ง ฯลฯ  จํานวน  ๑๔๔,๐๐๐ บาทเห็นชอบด้วยจํานวน 20 เสียง 
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