
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่1  ครัง้ที1่ประจําปี ๒๕60 
วันที่  29กันยายน  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   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ.เมือง 
5. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.เมือง 
6. นายยาการิยา  แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานีเขต ๔ อ.เมือง 
7. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต 5 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 
11. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง 
 12. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑3. นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 
๑4. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหร่ิง 
๑5. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะหร่ิง 
๑6. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหร่ิง 
17. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุร ี
 ๑8. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี 
๑9. นายรุสดี  สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี 
20. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
21. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
22. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 
23. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
24. นายวันนิวัติ  ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
๒5. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
 26. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต อ.ทุ่งยางแดง 
๒7. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต อ.แม่ลาน 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายเศรษฐ ์  อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
2. นายอรุณ  เบ็ญจลักษณ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที ่๑) 
3. นายคอเลฟ  เจ๊ะนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
4. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. นายอ๊ะหามะ  หะยีดือราแม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
6. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปัตตานี 
7. นายจํารัส      สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
8. นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. นายสุทัศน์  สังขรัตน์  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11  นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2. นางสุดา  ทับทิมทอง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑3. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
14. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะบิงตีงี รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนตะบิงตีงี 
15. นางสาวอัยรินทร ์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
16. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
17. นางจรินทร  รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
18. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
19. นางสาวกรกนก ยังปากนํ้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
20. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
21. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. นายมันโซะ  กาหลง  หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
23. นายกําพล  จะปะกิยา หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
24. ว่าที่ ร.ต.กมล เดชศิริ  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล  
25. นางวาสนา  อินทสมบูรณ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
26. นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
27. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
28. นายฮานาฟี  มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 
     ถึงกําหนดเวลาประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ
    ผู้มาประชุมได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบให้สญัญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้า 

ห้องประชุม 
 

นายสุทัศน์   สงัขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  ผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หวัหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมประชุม  จํานวน  20คน  ไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน
สมาชิกสภาฯที่มีอยู่ ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นทําหน้าที่
ในการประชุมในวันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ ครั้งที่ ๑ ประจาํปี ๒๕๖๐ 

ด้วยเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ 
มีกําหนด ๗ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

    ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวรอฮานี   มาหะมะ
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ   เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ
ประธานสภา อบจ.ปน  ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาทําหน้าที่อีกคร้ังหน่ึง สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๖๐ มีกําหนด ๗ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  
สําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในคร้ังน้ีเป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๖๐ เ พ่ือพิจารณาญัตติ ขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน และญัตติ ขออนุมัติให้เช่าอาคาร
ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) บ้านทุ่งนเรนทร์หมู่ที่ 
๑ ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้กําหนดไว้ในระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน  ดิฉัน  ขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 
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     ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีคะ ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๒เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 



    จังหวัดปัตตานี  ดังน้ี 
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๐ 
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๖๐  
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมดังกล่าวไหม

ขอเชิญค่ะถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

- สมัยสามญั สมัยที ่ ๒ครั้งที ่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไมม่ีคะ  ต่อไปค่ะ 
ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถิ่นต้ังขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มีคะ ต่อไปค่ะ   
     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม ่

 ๕.๑ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จํานวน ๖ รายการ  ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่เคารพ 
นายก อบจ.ปน.  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 

2560 ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทําให้ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินที่ไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการของงบประมาณ 
พ.ศ.2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,271,912.34 บาท เพ่ือให้การบริหาร 
งบประมาณเงินเหลือจ่ายและเงินที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ เป็นไปด้วยความคุ้มค่า
และมีประสทิธิภาพและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  
จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จาํนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,087,700 บาท  
ดังน้ี 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน  ต้ังไว้ 2,130,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0067 บ้านกะโผ๊ะ- บ้านช้างไห้ตก ตําบลโคกโพธ์ิ 
อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 960.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
กําหนด (กองช่าง) 

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน แนวทางการพัฒนา 2.1 
ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า สะพาน ระบบ
ขนส่งทางนํ้าและท่าเทียบเรือ หน้า 5 ลําดับที่ 1 

     โดยโอนลดเงนิเหลือจ่าย  จํานวน 9 รายการ  ดังนี ้
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

1 50/1.1.6 เงินเดือนข้าราชการ จํานวน 570,433 บาท 
2 54/2.1.2 ค่าออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ จํานวน 900 บาท 
3 54/2.1.4 ค่าตอบแทนจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดเทอมฯ จํานวน 5,100 บาท 
4 56/2.1.12 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน จํานวน 20,000 บาท 
5 56/2.1.13 ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท 
6 56/2.1.14 ค่าเย็บเล่มทําปก จํานวน 8,760 บาท 
7 57/2.1.16 ค่าปรับปรุงเว็บไซต์อบจ. จํานวน 10,000 บาท 
8 58/2.1.24 ค่าลงทะเบียนอบรม จํานวน 200,000 บาท 
9 59/2.1.26 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมข้าราชการ จํานวน 1,309,807 บาท 

 

2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน  ต้ังไว้ 4,276,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนเลียบพรุคอ 
สายบ้านกอลี หมู่ที่ 6 - บ้านตะโละและห์ หมู่ที่ 7 ตําบลตะโละดือรามัน - หมู่ที่ 6 
ตําบลกอลอกาปะ ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ดินถม 0.50 เมตร ลูกรัง 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด (กองช่าง) 

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน แนวทางการพัฒนา 2.1 
ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า สะพาน ระบบ
ขนส่งทางนํ้าและท่าเทียบเรือ หน้า 6 ลําดับที่ 2 
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     โดยโอนลดเงนิเหลือจ่าย  จํานวน 80 รายการ  ดังนี ้
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

1 50/1.1.8 เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน 47,187 บาท 
2 53/1.1.21 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 31,858 บาท 
3 59/2.1.27 โครงการสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภา จํานวน 280,000 บาท 
4 60/2.1.31 โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล จํานวน 32,960 บาท 
5 66/3.1.2 ค่าจัดซื้อโทรทศัน์ จํานวน 2,510 บาท 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
6 55/2.1.6 ค่าเบ้ียประชุมสภาฯ จํานวน 3,128 บาท 
7 60/2.1.32 ค่าลงทะเบียนอบรม จํานวน 65,100 บาท 
8 61/2.1.34 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 18,400 บาท 
9 61/2.1.35 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-สมาชิกสภา จํานวน 65,775 บาท 
10 63/2.1.46 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,818 บาท 
11 64/2.1.51 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 110 บาท 
12 65/2.2.4 ค่าโทรศัพท ์ จํานวน 3,938 บาท 
13 65/2.2.6 ค่าไปรษณีย์ จํานวน 2,989 บาท 
14 66/3.1.3 ค่าจัดซื้อโทรทศัน์ จํานวน 16,440 บาท 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (กองคลัง) 
15 64/2.2.1 ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท 
16 65/2.2.2 ค่านํ้าประปา จํานวน 77,365 บาท 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองแผนและงบประมาณ) 
17 67/1.1.2 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 5,300 บาท 
18 68/2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน 7,600 บาท 
19 68/2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,500 บาท 
20 68/2.1.4 ค่าจ้างพิมพ์ปกเย็บเล่ม จํานวน 19,300 บาท 
21 69/2.1.5 ค่าลงทะเบียนอบรม จํานวน 3,600 บาท 
22 69/2.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,700 บาท 

23 69/2.1.8 โครงการจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 328,200 บาท 
24 70/2.1.10 ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท 
25 71/2.1.14 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 21,800 บาท 
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26 71/2.1.15 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จํานวน 3,000 บาท 
27 72/2.2.2 ค่าไปรษณีย์ จํานวน 8,200 บาท 
28 72/3.1.1 ค่าจัดซื้อจอภาพ LED จํานวน 1,800 บาท 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
29 73/1.1.2 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 14,952 บาท 
30 73/1.1.5 ค่าครองชีพช่ัวคราว จํานวน 83,356 บาท 
31 74/2.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน 25,900 บาท 
32 75/2.1.3 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  จํานวน 5,000 บาท 
33 75/2.1.6 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 26,800 บาท 
34 75/2.1.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 
35 78/2.2.1 ค่าโทรศัพท ์ จํานวน 4,404 บาท 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
36 76/2.1.9 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 4,161 บาท 

 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
37 83/2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ จํานวน 250 บาท 
38 83/2.1.2 ค่าตอบแทน คา่สมนาคุณ ค่าเบ้ียประชุม จํานวน 7,700 บาท 
39 83/2.1.4 ค่าเช่าบ้าน จํานวน 400 บาท 
40 84/2.1.5 ค่าพิมพ์ปกเย็บเล่ม จํานวน 3,000 บาท 
41 84/2.1.6 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดห้องนํ้า จํานวน 581 บาท 

42 85/2.1.12 ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ จํานวน 800 บาท 

43 85/2.1.13 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 68,000 บาท 

44 88/2.1.21/1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน จํานวน 211,000 บาท 
45 88/2.1.22 ค่าอาหารกลางวัน-รร.เขาตูม จํานวน 113,352 บาท 
46 88/2.1.23 ค่าอาหารกลางวัน-รร.ตะบิงตีงี จํานวน 92,376 บาท 
47 91/2.1.32 โครงการ SBMLD-รร.เขาตูม จํานวน 131,994 บาท 
48 91/2.1.33 โครงการ SBMLD-รร.ตะบิงตีงี จํานวน 110,000 บาท 
49 98/2.1.56 ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ จํานวน 10,734 บาท 
50 98/2.1.57 ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์สนามกีฬา จํานวน 66,000 บาท 
51 98/2.1.59 ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์-รร.ตะบิงตีงี จํานวน 15,000 บาท 
52 99/2.1.60 ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์โรงเรียน-รร.เขาตูม จํานวน 10,000 บาท 
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53 100/2.1.67 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,375 บาท 
54 101/2.1.70 ค่าอาหารเสริมนม จํานวน 130,918 บาท 
55 101/2.1.71 ค่าวัสดุก่อสร้าง จํานวน 6,117 บาท 
56 101/2.1.72 ค่าวัสดุก่อสร้าง-รร.เขาตูม จํานวน 975 บาท 
57 102/2.1.74 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,559 บาท 
58 102/2.1.75 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น-รร.เขาตูม จํานวน 2,071 บาท 
59 102/2.1.77 วัสดุการเกษตร จํานวน 17,370 บาท 
60 103/2.1.80 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 18,500 บาท 
61 103/2.1.82 วัสดุคอมพิวเตอร์-รร.ตะบิงตีงี จํานวน 1,090 บาท 
62 103/2.2.1 ค่าไฟฟ้า-รร.เขาตูม จํานวน 13,500 บาท 
63 103/2.2.2 ค่าไฟฟ้า-รร.ตะบิงตีงี จํานวน 4,553 บาท 
64 104/2.2.4 ค่าโทรศัพท-์รร.เขาตูม จํานวน 1,596 บาท 
65 104/2.2.5 ค่าโทรศัพท-์รร.ตะบิงตีงี จํานวน 1,984 บาท 
66 104/2.2.6 ค่าไปรษณีย์ จํานวน 1,416 บาท 
67 104/2.2.7 ค่าอินเตอร์เน็ต-รร.เขาตูม จํานวน 4,440 บาท 
68 104/2.2.8 ค่าอินเตอร์เน็ต-รร.ตะบิงตีงี จํานวน 258 บาท 

 

แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
69 105/1.1.2 โครงการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จํานวน 154,204 บาท 
70 106/1.1.3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 259,900 บาท 
71 106/1.1.5 โครงการคัดเลือกนักเรียนและครู จํานวน 61,247 บาท 
72 107/1.1.6 โครงการคัดเลือกนักเรียนแขง่ขันคนเก่งในโรงเรียน จํานวน 9,836 บาท 
73 107/1.1.7 โครงการวันเด็ก จํานวน 7,800 บาท 

 

แผนงานการเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 
74 112/1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินอบจ. จํานวน 1,000 บาท 
75 113/1.1.6 ค่าวัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,422 บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

76 117/1.1.6 
โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้นํา 
-กองกิจการสภา อบจ. จํานวน 

 
34,548 

 
บาท 

 
77 117/1.1.7 

โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
-กองแผน จํานวน 

 
38,000 

 
บาท 

 
78 117/1.1.8 

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเสริมสร้างสันติสุข 
-กองแผน จํานวน 

 
16,100 

 
บาท 

 
79 120/1.1.15 

โครงการพัฒนาศกัยภาพครอบครัวมุสลิม 
-กองการศึกษา จํานวน 

 
573,883 

 
บาท 

 
 

80 122/3.1.4 

อุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานีโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 
สู่การขับเคล่ือนสังคมสันติสุข 
-กองคลัง จํานวน 

 
 

360,000 

 
 

บาท 
 

3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน  ต้ังไว้ 2,900,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
พงตือเบาะ หมู่ที่ 5 บ้านมือลอ- หมู่ที่ 7 ตําบลปล่องหอย อําเภอกะพ้อ - หมู่ที่ 6 
ตําบลปากู อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,800.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
(กองช่าง) 

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน แนวทางการพัฒนา 2.1 
ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า สะพาน ระบบ
ขนส่งทางนํ้าและท่าเทียบเรือ หน้า 7 ลําดับที่ 3 

     โดยโอนลดเงนิเหลือจ่าย  จํานวน 23 รายการ  ดังนี ้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

  
 

1 122/3.1.4 

อุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานีโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 
สู่การขับเคล่ือนสังคมสันติสุข 
-กองคลัง จํานวน 

 
 

310,000 

 
 

บาท 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
2 126/1.1.2 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการ จํานวน 5,208 บาท 

3 127/3.1.1 อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี จํานวน 400,000 บาท 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (กองคลัง) 

4 128/1.1.1 โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศิลอด-สํานักปลัด จํานวน 79,208 บาท 
5 129/1.1.3 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์-กองแผน จํานวน 51,900 บาท 
 
6 129/1.1.4 

โครงการจัดพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ 
-กองการศึกษา จํานวน 

 
76,900 

 
บาท 

7 129/1.1.5 โครงการตาดีกาสัมพันธ์-กองการศึกษา จํานวน 40,000 บาท 
 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองช่าง) 
8 133/1.1.2 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 48,000 บาท 
9 134/2.1.1 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน 30,000 บาท 
10 135/2.1.5 ค่าลงทะเบียนอบรม จํานวน 5,500 บาท 
11 136/2.1.10 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 41,863 บาท 
12 137/2.1.15 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 48,409 บาท 
13 137/2.1.16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 27,252 บาท 
14 137/2.2.1 ค่าโทรศัพท ์ จํานวน 5,493 บาท 
15 138/2.2.2 ค่าไปรษณีย์ จํานวน 3,140 บาท 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กองช่าง) 
 
16 139/1.1.5 

บุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านบ่อหว้าเหนือ-ม.4  
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ -บ้านป่าพ้อฯ จํานวน 

 
11,000 

 
บาท 

 
17 139/1.1.6 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์สายริมแม่นํ้าสายบุรี- 
ม.10 ต.ตะโละดือรามัน จํานวน 

22,000 บาท 

 
18 139/1.1.7 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายปน036/2559  
สายม.4 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จํานวน 

 
458,000 

 
บาท 

 
19 139/1.1.8 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายม.3 ต.ทรายขาว-ต.นาประดู่  
อ.โคกโพธ์ิ จํานวน 

 
3,000 

 
บาท 

 
20 139/1.1.9 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายม.6 สายคลองตาย-คูลึก  
ต.ทรายขาว-ต.ช้างไห้ตก จํานวน 

 
80,000 

 
บาท 

 
21 139/1.1.10 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.6 สายลําหยัง-คูลึก  
ต.ทรายขาว-ต.ช้างไห้ตก จํานวน 

 
23,000 

 
บาท 

 
22 139/1.1.11 

ปรับปรุงถนนหินคลุกม.5บ้านวังล้อต.โคกโพธ์ิ  
อ.โคกโพธ์ิ-ต.ท่าม่วง อ.เทพา จํานวน 

 
60,000 

 
บาท 

 
23 141/1.1.12 

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์สายดินแดน  
ต.ตาแกะ-ประปาเทศบาล จํานวน 

 
1,070,127 

 
บาท 
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4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน  ต้ังไว้ 7,000,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0094 แยกทางหลวงหมายเลข 4082 - 
บ้านจาเราะบองอตําบลเขาตูมอําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2,295.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีกํ่าหนด (กองช่าง) 

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน แนวทางการพัฒนา 2.1  
ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า สะพาน  
ระบบขนส่งทางนํ้าและท่าเทียบเรือ หน้า 8 ลําดับที่ 4 

โดยโอนลดเงนิเหลือจ่าย  จํานวน 26 รายการ  ดังนี ้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองช่าง) 

1 134/1.1.6 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 23,735 บาท 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กองช่าง) 
 
2 141/1.1.12 

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์สายดินแดน 
 ต.ตาแกะ-ประปาเทศบาล จํานวน 

 
543,000 

 
บาท 

3 141/1.1.13 บุกเบิกถนนสายม.2 ต.สะดาวา อ.ยะรัง-ม.8 ต.กะมิยอ จํานวน 300,000 บาท 
 
4 141/1.1.14 

ก่อสร้างถนนทางลาดแอสฟัลท์สายถนนเจรญิประดิษฐ ์
ซ.15 ม.1 ต.รูสะมิแล จํานวน 

 
58,000 

 
บาท 

 
5 142/1.1.17 

บุกเบิกถนนลูกรังสายม.2 ต.บางเขา-ม.2 ต.ตุยง  
อ.หนองจิก จํานวน 

 
39,000 

 
บาท 

 
6 142/1.1.18 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน-ปอเนาะปากาลี
ยะม.6 ต.ปะกาฮะรัง จํานวน 

 
89,000 

 
บาท 

 
7 143/1.1.21 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะราวอท่าด่าน-ปากาจินอ 
ม.2,6,7 ต.ดอนรัก-ม.4 ต.ตุยง จํานวน 

 
55,000 

 
บาท 

 
8 143/1.1.22 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายม.2 ต.ปุลากง-ม.3  
ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จํานวน 

 
50,000 

 
บาท 

 
9 143/1.1.23 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายม.4 ต.กระหวะ-ม.4  
ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จํานวน 

 
76,000 

 
บาท 

 
10 144/1.1.24 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายม.1 ต.ตอหลัง-ม.5  
ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหร่ิง จํานวน 

 
80,000 

 
บาท 

 
11 144/1.1.25 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายม.5 ต.ตะบ้ิง-ม.6  
ต.กะดุนง อ.สายบุรี จํานวน 

 
13,000 

 
บาท 
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12 144/1.1.27 

ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านปายอกูดงม.4  
ต.สะนอ-บ้านหรือเยาะ ม.2 ต.สะนอ จํานวน 

 
103,000 

 
บาท 

 
13 145/1.1.29 

เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์สายอบจ.ปน4071  
บ้านตุยง-บางตาวา จํานวน 

 
469,000 

 
บาท 

 
14 145/1.1.30 

สายอบจ.ปนแยกทางหลวงหมายเลข 4061-บ้านท่ากะดี 
ม.2 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จํานวน 

 
313,000 

 
บาท 

15 145/1.1.31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต.กะมิยอ-ต.บาราโหม จํานวน 156,000 บาท 
16 145/1.1.32 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่าคลองคอกควาย (หน้าโรงพัก) จํานวน 62,000 บาท 

 

แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (กองช่าง) 
17 148/2.1.2 ขุดลอกคลองสายต.บางตาวา-ต.บางเขาอ.หนองจิก จํานวน 3,000 บาท 
 
18 148/2.1.3 

ขุดลอกคลองสายม.2,3 ต.สะดาวา อ.ยะรัง- 
ต.คลองมานิง อ.เมือง จํานวน 

 
5,000 

 
บาท 

 
19 148/2.1.4 

ขุดลอกคลองสายต.ตุยง-ต.ปุโละปุโย-ต.เกาะเปาะ 
อ.หนองจิก จํานวน 

 
7,000 

 
บาท 

20 149/2.1.6 ขุดลอกคลองม.3ต.ตุยง-ต.บ่อทองอ.หนองจิก จํานวน 3,000 บาท 
 
21 149/2.1.7 

ขุดลอกคลองสายม.1 ต.สะนอ-ต.สะดาวา-ต.ประจัน  
อ.ยะรัง จํานวน 

 
1,000 

 
บาท    

แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
22 151/2 ชําระหน้ีเงินกู้ กสอ. จํานวน 641,783 บาท 
23 151/4 เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการสถานีขนส่ง จํานวน 90,000 บาท 
24 152/6 ค่าบํารุงสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย จํานวน 23,789 บาท 
25 152/9 เงินบําเหน็จลูกจ้างประจําอบจ. จํานวน 3,600 บาท 
26 152/10 เงินสมทบและชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญครูถ่ายโอน จํานวน 229,856 บาท 

 

และงบประมาณจากโครงการที่ไม่มีความจําเปน็ต้องใช้จ่าย  จํานวน 1 รายการ   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

1 59/2.1.29 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จํานวน 3,562,237 บาท 
 
 
 

5) แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้าต้ังไว้ 1,694,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ตําบลไทรทอง  
หมู่ที่ 4 ตําบลดอนทราย อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
6,000.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด (กองช่าง) 
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- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .2560-2562) เ พ่ิมเ ติม  (ฉบับที่  5) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน แนว
ทางการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน หน้า 5 ลําดับที่ 1 

โดยโอนลดจากงบประมาณจากโครงการที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่าย 
จํานวน 2 รายการ ดังนี ้

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
1 59/2.1.29 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จํานวน 694,000 บาท 

 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
2 120/1.1.16 โครงการส่งเสริมความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ-สํานักปลัด อบจ.  จํานวน 1,000,000 บาท 

 

 

6)แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้า ต้ังไว้ 3,087,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองตุยง บ้านปากาลือ
ซง ตําบลตุยง – ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 8.00 เมตร ยาว 6,750.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด (กองช่าง) 

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืน แนว
ทางการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืน หน้า 5 ลําดับที่ 2 

โดยโอนลดจากงบประมาณจากโครงการที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่าย 
จํานวน 4 รายการ  ดังนี ้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1 125/1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผดิชอบสนามกีฬา จํานวน 47,700 บาท 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   
2 126/1.1.1 โครงการ อบจ.คัพ สํานักปลัด อบจ. จํานวน 1,490,000 บาท 
3 126/1.1.3 โครงการเขาตูมจูเนียร์-ร.ร.เขาตูม จํานวน 50,000 บาท 
4 127/2.1.3 ก่อสร้างลานคอนกรีตอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง-กองช่าง จํานวน 1,500,000 บาท 
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การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ี เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอ
ญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภา อบจ.ปน. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

จํานวน 6 รายการ ดังน้ี 
1. ค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0067  

บ้านกะโผ๊ะ- บ้านช้างไห้ตก ตําบลโคกโพธ์ิ อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00-1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
960.00 เมตรเป็นเงิน 2,130,000 บาท   

2. ค่าบุกเบิกถนนเลียบพรุคอ สายบ้านกอลี หมูท่ี่ 6 - บ้านตะโละและห์ 
หมู่ที่ 7 ตําบลตะโละดือรามัน - หมู่ที่ 6 ตําบลกอลอกาปะ ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ 
จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน 4,276,000 บาท    

3. ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายพงตือเบาะ หมูท่ี่ 5 บ้านมือลอ- หมูท่ี ่7 
ตําบลปล่องหอย อําเภอกะพ้อ - หมู่ที่ 6 ตําบลปากู อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัด
ปัตตานีเป็นเงิน 2,900,000 บาท 

4. ค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายปน.ถ1-0094 
แยกทางหลวงหมายเลข 4082 - บ้านจาเราะบองอ ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน  7,000,000 บาท 

5. จ่ายเป็นค่าขดุลอกคลอง หมูท่ี่ 2 ตําบลไทรทอง  หมู่ที ่4 ตําบลดอนทราย 
อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน 1,694,000 บาท 

6. จ่ายเป็นค่าขดุลอกคลองตุยง บ้านปากาลอืซง ตําบลตุยง - ตําบลบางตาวา 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน  3,087,700 บาท 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉนัจะ
ขอมติจากสภา โดยจะขอมติ 6 รายการรวดเดียวเลยนะคะขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่
ในห้องประชุม จํานวน 23 ทา่น ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่จํานวน 6 รายการ  กรุณา
ยกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจํานวน 23 เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ จํานวน 6 รายการ  
กรุณายกมือขึน้ค่ะ  ไม่มีนะคะ 
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- เป็นอันว่า สภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน 6 รายการ ด้วยจํานวน 
23 เสียงนะคะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ  งดออกเสียงไม่มีนะคะ  ต่อไปญัตติที่ 5.2 
ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560กรณียัง
มิได้ก่อหน้ีผูกพันขอเชิญนายกฯ แถลง ค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
นายก อบจ.ปน.    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน 

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  
ในหมวดค่าครภัุณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้งและไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทนัภายในวันที่
30 กันยายน 2560 รวมจํานวน 9 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  21,417,700 บาท  ดังน้ี 

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 8 
รายการ เป็นเงิน 21,357,700 บาท  ดังน้ี 

1.1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
หน้า 113 ลําดับที่ 2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้ 170,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายช่ือสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
โดยปรับปรุงป้ายขนาด 9.40 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด  

1.2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
หน้า 113 ลําดับที่ 2.1.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้ 100,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารตลาดเทศวิวัฒน์ จัดทําห้องละหมาดและท่ี
อาบนํ้าละหมาดในอาคาร ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 6.60 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  

1.3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน  ต้ังไว้ 2,130,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0067 บ้านกะโผ๊ะ- บ้านช้างไห้ตก ตําบลโคกโพธ์ิ 
อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 960.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
กําหนด  

1.4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน  ต้ังไว้ 4,276,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนเลียบพรุคอ 
สายบ้านกอลี หมู่ที่ 6 - บ้านตะโละและห์ หมู่ที่ ๗ ตําบลตะโละดือรามัน - หมู่ที่ 6  
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ตําบลกอลอกาปะ ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร ดินถม 0.50 เมตร ลูกรัง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด 

1.5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน  ต้ังไว้ 2,900,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายพงตือเบาะ หมู่ที่ 5 บ้านมือลอ- หมู่ที่ 7 ตําบลปล่องหอย อําเภอกะพ้อ - หมู่ที่ 
6 ตําบลปากู อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,800.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 

1.6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน  ต้ังไว้ 7,000,000 บาท โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0094 แยกทางหลวงหมายเลข 4082 - บ้านจา
เราะบองอ ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2,295.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด 

1.7) แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้า ต้ังไว้ 1,694,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ตําบลไทรทอง- 
หมู่ที่ 4 ตําบลดอนทราย อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
6,000.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  

   1.8) แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายนํ้า ต้ังไว้ 3,087,700บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองตุยง บ้าน
ปากาลือซงตําบลตุยง - ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ยาว 6,750.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000 บาท  ดังน้ี 

 -  แผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่ง หน้า 161 ลําดับที่ 3.1.6 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้อง
จําหน่ายต๋ัวภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี จํานวน 3 ห้อง ขนาด 3.00 
x 2.90 เมตร ขนาด 3.00 x 2.20 เมตร และขนาด 2.30 x 2.20 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  
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การขออนุมั ติ กัน เ งินงบประมาณรายจ่ าย ในค ร้ั ง น้ี ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59  ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความ
จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปีจึงเสนอญัตติน้ีเพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กรณียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
    เป็นจํานวน 9 รายการ ดังน้ี 

1. ค่าปรับปรุงป้ายช่ือสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    โดยปรับปรุงป้ายขนาด 9.40 เมตร สูง 3.00 เมตร 170,000 บาท 
    ต้ังไว้ 170,000 บาท 

2.  ค่าปรับปรุงอาคารตลาดเทศวิวัฒน์ จัดทําห้องละหมาดและที่อาบนํ้า
ละหมาดในอาคาร ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 6.60 เมตร  ต้ังไว้ 100,000 บาท 

3.  ค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0067 บ้าน
กะโผ๊ะ- บ้านช้างไห้ตก ตําบลโคกโพธ์ิ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
960.00 เมตร ต้ังไว้ 2,130,000 บาท 

4.  ค่าบุกเบิกถนนเลียบพรุคอ สายบ้านกอลี หมู่ที่ 6 - บ้านตะโละและห์ 
หมู่ที่ ๗ ตําบลตะโละดือรามัน - หมู่ที่ 6 ตําบลกอลอกาปะ ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ 
จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ดินถม 0.50 เมตร 
ลูกรัง 0.15 เมตร ต้ังไว้ 4,276,000 บาท 

5.ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายพงตือเบาะ หมู่ที่ 5 บ้านมือลอ- หมู่ที่ 7 
ตําบลปล่องหอย อําเภอกะพ้อ - หมู่ที่ 6 ตําบลปากู อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัด
ปัตตานี  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร 
ต้ังไว้ 2,900,000 บาท 

6.ค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0094 แยก
ทางหลวงหมายเลข 4082 - บ้านจาเราะบองอ ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ระยะทาง 2,295.00 เมตร  ต้ังไว้ 7,000,000 บาท 

7. ค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ตําบลไทรทอง - หมู่ที่ 4 ตําบลดอนทราย 
อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร ต้ังไว้ 1,694,000 บาท 
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8.  ค่าขุดลอกคลองตุยง บ้านปากาลือซงตําบลตุยง - ตําบลบางตาวา  
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้างไม่ น้อยกว่า 8.00 เมตร  
ยาว 6,750.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ต้ังไว้ 3,087,700บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จํานวน 1 รายการ  ดังน้ี 

 -   ค่าต่อเติมห้องจําหน่ายต๋ัวภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 
จํานวน 3 ห้อง ขนาด 3.00 x 2.90 เมตร ขนาด 3.00 x 2.20 เมตร และขนาด 
2.30 x 2.20 เมตร  ต้ังไว้ 60,000 บาท 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ ไม่มีนะ 
ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติในที่ประชุม ขณะนี้มีจํานวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จํานวน 
23 คน ดิฉันจะขอมติ 9 รายการรวดเดียวเลยนะคะ   

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันจํานวน 9 รายการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  21,357,700 บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบจํานวน 23 เสียง
นะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันจํานวน 9 รายการ   
เป็นเงินทั้งสิ้น  21,357,700 บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

- เป็นอันว่า สภาฯเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
21,357,700 บาทเห็นชอบด้วยจํานวน 23 เสียงนะคะไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ  งด
ออกเสียงไมม่ีนะคะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่๕เรื่องที่เสนอใหม่๕.๓ ญัตติ ขออนุมัติให้เช่าอาคารศูนย์
แสดงและจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) บ้านทุ่งนเรนทร์ หมูท่ี่ ๑ 
ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ เคารพ 
นายก อบจ.ปน.  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้รับโอนอาคารศูนย์แสดง

และจําหน่ายสนิค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP) บ้านทุ่งนเรนทร์หมูท่ี่ ๑  
ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จากจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2552 เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี และได้มอบหมายใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพหลักใน 
การบริหารจัดการศูนย์แสดงและจําหน่ายสนิค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP)  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพ่ือให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและมีการจ้างแรงงานราษฎรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้วางกรอบนโยบายในการบริหารจัดการ 
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อาคารดังกล่าว โดยจะทําการเปิดประมูลให้เอกชนเช่าพ้ืนที่อาคาร จึงได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่า(ขั้นตํ่า) ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียม ตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดย
กําหนดอัตราค่าเช่าขั้นตํ่า(เฉพาะตัวอาคาร จํานวน 2 หลัง) ไม่รวมที่ดินและอาคาร
ละหมาด จํานวนเงิน 6,308 บาท/เดือน หรือจํานวนเงิน 75,696บาท/ปี  
ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. อาคารหลังใหญ่ เน้ือที่อาคาร 2,979 ตารางเมตร 
-  อัตราค่าเช่ารายเดือน ตารางเมตรละ 2 บาท/เดือน 

เป็นเงิน 5,958 บาท/เดือน 
-  อัตราค่าเช่ารายปี ตารางเมตรละ 24 บาท/เดือน 

เป็นเงิน 71,496 บาท/เดือน 
2. อาคารหลังเล็ก เน้ือที่อาคาร 175 ตารางเมตร 
      -  อัตราค่าเช่ารายเดือน ตารางเมตรละ 2 บาท/เดือน 

เป็นเงิน 350 บาท/เดือน 
      -  อัตราค่าเช่ารายปี ตารางเมตรละ 24 บาท/เดือน 

เป็นเงิน 4,200 บาท/เดือน 
  ในการน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ดําเนินการจัดประมูลให้เช่า

อาคารศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP)บ้านทุ่งนเรนทร์
หมู่ที่ ๑ ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จํานวน 2 หลัง พ้ืนที่อาคาร
รวม 3,154 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ปรากฏว่า มีผู้สนใจเสนอ
ราคาจํานวน 2 ราย ผูเ้สนอราคาที่เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดคือ บริษทั ศิวะ
กรโลจสิติกส ์จาํกัด โดยนายธรพล  เหมณี สาํนักงานต้ังอยู่ที่ 7/6 ถนนเวฬุวัน ตําบล
สะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา กําหนดระยะเวลาขอเช่าจํานวน 10ปี โดยขอ
ยกเว้นค่าเช่าในปีแรก เป็นเงิน76,800บาท(เงินเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เน่ืองจากต้องซ่อมแซมตัวอาคารเอง เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลงทุน ส่วนที่เหลือแบ่ง
จ่ายเป็นรายปีๆละ 76,800 บาท (เงินเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 691,200 บาท(เงินหกแสนเก้าหมื่นหน่ึงพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 การดําเนินโครงการดังกล่าว เป็นกิจการเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม 
และเป็นกิจการที่สามารถเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และ
เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณและการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานี จึงมีความจําเป็นต้องให้ภาคเอกชน(มืออาชีพ) เข้ามาบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ข้อ 6 “การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการโดยวิธีประมูลมีกําหนดเกินสามปี ให้สภา 
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ท้องถิ่นเป็นผู้อนุมั ติ” ดัง น้ัน จึงเสนอญัตติขออนุมั ติให้ บริษัท ศิวะกร 
โลจิสติกส์ โดยนายธีระพล เหมมณี เป็นผู้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP)บ้านทุ่งนเรนทร์หมู่ที่ ๑ ตําบลบ่อทอง 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีกําหนดระยะเวลา 10ปี มาเพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติขออนุมัติให้เช่าอาคาร 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP)บ้านทุ่งนเรนทร์ 

หมู่ที ่๑ ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหาร
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้เกิด
การสร้างงานสร้างอาชีพและมีการจ้างแรงงานราษฎรในพ้ืนที่ มสีมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายในญัตติน้ีไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม
ค่ะ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมจํานวน 23 คน ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและ 
จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP)บ้านทุ่งนเรนทร์หมู่ที ่ ๑ ตําบลบ่อ
ทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กรุณายกมือขึ้นคะ่ เห็นชอบ 23 เสียงนะคะ
 -    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและ 
จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP)บ้านทุ่งนเรนทร์หมู่ที ่ ๑ ตําบลบ่อ
ทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

- เป็นอันว่า สภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจําหน่าย 
สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP)บ้านทุ่งนเรนทร์หมูท่ี่ ๑ ตําบลบ่อทอง อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานีด้วยจํานวน 23 เสียงไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ งดออกเสียงไม่มีนะ
คะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรือ
อภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ ไหม ขอเชิญคะ่  เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนิน
โครงการที่มีความจําเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  
ประกอบกับมีเงินงบประมาณเหลอืจ่ายและเงินงบประมาณที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และไม่สามารถดําเนินการเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นหนังสือได้ทันในวันที่ 30 กันยายน 
2560 ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และม ี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ จึงขอ
อนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เสนอญัตติด้วยวาจา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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ข้อ 38  ญัตติขออนุมัติโอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  พิจารณาแล้วอนุญาตให้นายกฯเสนอด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวง  
ประธานสภา อบจ.ปน.  มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38 วรรคห้า (6)   

และขอบรรจุเข้าระเบียบวาระ  ขอเชิญท่านนายกฯ  ค่ะ 
  

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   
นายก อบจ.ปน.    ญัตติที่ 1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือดําเนินโครงการที่มี
ความจําเป็นและแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ด้วยเหตุผล
ดังน้ี 

1. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0044  บ้าน
เขาวัง อําเภอมายอ - บ้านปุลากาซิง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นถนนถ่าย
โอน มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจํานวนมาก แต่สภาพถนนมีความชํารุดเสียหายเป็น
จํานวนมาก ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ การขับรถต้องใช้ความระมัดระวังมาก และมี
อุบัติเหตุจากการใช้ถนนสายน้ีบ่อยมาก เพ่ือเป็นบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน  จึงจําเป็นต้องดําเนินการ
ซ่อมถนนสายดังกล่าว  ภายในวงเงิน  1,850,000 บาท 

2. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ตําบลเมาะมาวี - ตําบลกอลํา - ตําบล
กระโด อําเภอยะรัง - ตําบลปาหนัน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เน่ืองจากพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นที่ราบตํ่า การขุดคลองสายนี้เป็นเส้นทางที่ครอบคลุมหลายพ้ืนที่ เพ่ือให้
สามารถกักเก็บนํ้าและส่งนํ้าได้  ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์จากคลองสายนํ้า
เพ่ือการเกษตรและการปศุสัตว์  รวมถึงการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมในพื้นที่  แต่ปัจจุบัน
สภาพคลองมีการต้ืนเขินเพราะมีผักตบชวาและวัชพืชอ่ืนปกคลุมเป็นจํานวนมาก  ไม่
สามารถกักเก็บนํ้าและระบายน้ําได้เต็มที่ ประกอบกับช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝน เพ่ือเป็น
การเตรียมการป้องกันปัญหานํ้าท่วมในพ้ืนที่ดังกล่าว และสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการกําจัดผักตบชวา จึงจําเป็นต้องดําเนินการ ภายในวงเงิน 3,824,000 บาท 

3. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้านปุลากาซิง ตําบลกอลํา - หมู่ที่ 5 
ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ราบตํ่าและ
เป็นพ้ืนที่รับนํ้า และเกิดนํ้าท่วมได้ง่าย เป็นบริเวณกว้าง  สภาพคลองมีการต้ืนเขิน
เพราะมีผักตบชวาปกคลุมหนาเป็นจํานวนมาก  ย่ิงทําให้นํ้าไม่สามารถระบายออกได้   
เพ่ือเป็นการป้องกันนํ้าท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และ
สนองนโยบายของรัฐบาลในการกําจัดผักตบชวา จึงจําเป็นต้องดําเนินการ ภายใน
วงเงิน 1,903,500 บาท 
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ในการน้ี จึงมีความจําเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 3 
รายการ ดังน้ี 

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ต้ังไว้  
1,850,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน.ถ
1-0044 บ้านเขาวัง อําเภอมายอ - บ้านปุลากาซิง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ยาว 603.00 
เมตรหนา 0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด(กองช่าง) 

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน แนวทางการพัฒนา 2.1 
ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า สะพาน ระบบ
ขนส่งทางนํ้าและท่าเทียบเรือ หน้า 5 ลําดับที่ 1 

โดยโอนลดงบประมาณที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่าย  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า 50 ลําดับที่ 1.1.6 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างช่ัวคราว ประเภท เงินเดือนข้าราชการ  ต้ังไว้ 8,834,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) งบประมาณคงเหลือ 2,857,964 บาท  โอนลดครั้งนี้ 
1,850,000 บาท 

2) แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ้า ต้ังไว้ 
3,824,000บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ตําบลเมาะมาวี - ตําบล 
กอลํา - ตําบลกะโด อําเภอยะรัง- ตําบลปาหนัน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาว 10,000.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด (กองช่าง) 

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2560-2562) เ พ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน แนว
ทางการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน หน้า 5 ลําดับที่ 1 

โดยโอนลดงบประมาณที่ ไ ม่ มีความจําเป็นต้องใช้จ่าย แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 
133 ลําดับที ่ 1.1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว ประเภท 
เงินเดือนข้าราชการ  ต้ังไว้ 9,193,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน 
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ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นจังหวัด (กองช่าง) งบประมาณคงเหลือ 
4,051,220 บาท โอนลดครั้งนี้ 3,824,000 บาท 

3) แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ้า ต้ังไว้ 
1,903,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้านปุลากาซิงตําบลกอลํา 
- หมู่ที่ 5 ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาว 7,500.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่กําหนด (กองช่าง) 

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .2560-2562) เ พ่ิมเ ติม (ฉบับที่  6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน แนว
ทางการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน หน้า 5 ลําดับที่ 2 

โดยโอนลดงบประมาณที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่าย  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า 59 ลําดับที่ 2.1.28 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ต้ังไว้ 10,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545(
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  งบประมาณคงเหลือ 5,743,763 บาท โอน
ลดครั้งนี้ 1,903,500 บาท 

และเน่ืองจากเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณจึงไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน
ได้ทันภายใน 30 กันยายน 2560 น้ี  จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ตามโครงการที่โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ดังกล่าวข้างต้น 

ซึ่งการโอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ี เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59  จึงเสนอ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป ขอบคุณครบั 
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้ขออนุมัติโอนเงินและกันเงิน 
ประธานสภา อบจ.ปน.  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 3 รายการ 

เป็นเงินทั้งสิน้ 7,577,500 บาท(เงินเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้ารอ้ยบาทถ้วน)
ดังน้ี 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ต้ังไว้  
1,850,000 บาท 

2.แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ้า ต้ังไว้ 
3,824,000 บาท 

3.แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ต้ังไว้ 
1,903,500 บาท  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ  เชิญท่าน 
มูฮํามัดอาลาวี  บือแน  ค่ะ 

 
นายมูฮํามัดอาลาวี   บือแน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือนสมาชิกสภา 
ส.อบจ.ปน. เขต อ.ทุ่งยางแดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน กระผมนายมูฮํามัดอาลาวี  บือแน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานีเขตอําเภอทุ่งยางแดงตามที่ผมได้ฟัง
ท่านนายกฯ ได้แถลงไปเมื่อสักครู่ โครงการขุดลอกคลองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตําบลกระ
โด ตําบลกอลํา หรือตําบลปาหนัน โดยพ้ืนเพแล้วผมเกิดและเติบโตที่ตําบลกอลํา  
หมู่ 3 กระผมอยากจะถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ว่าโครงการ
ดังกล่าว เป็นคลองธรรมชาติด่ังเดิมหรือเป็นคลองที่ทางกรมชลประทานขุดลอกหรือ
ว่าอย่างไร ถ้าหากว่าเป็นคลองธรรมชาติ ซึ่งในขณะน้ีในพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนมาก
ชาวบ้านได้ปลูกต้นไม้ต่างๆ ไว้ริมคลอง เกรงว่าจะเกิดปัญหา ตัวกระผมยินดีครับที่
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีโครงการขุดลอกคลองดังกล่าว เพราะพ้ืนที่
บริเวณน้ีส่วนมากเป็นทุ่งนาของชาวบ้าน 100 เปอร์เซน็ต์ ทําให้ชาวบ้านจะดํานา
ไม่ได้ เพราะมีนํ้าขังอยู่ กระผมรู้สึกดีใจที่ท่านนายกฯ ได้มีโครงการขุดลอกคลอง 
เพ่ือให้นํ้าที่ขังอยู่บริเวณในนาชาวบ้าน จะได้ไหลลงสู่คลองใหญ่ๆ  เพ่ือชาวนาหรือ
ชาวบ้านแถวนั้นจะได้ทํานาได้สะดวก และที่กลัวที่สุดคือตอนน้ีคลองต่างๆ บางพ้ืนที่ 
ชาวบ้านได้ปลูกต้นลองกอง ปลูกทุเรียนบ้าง เกรงจะมีปัญหากับชาวบ้านครับ  
กระผมขอพูดเพียงแค่น้ี ขอบคุณมากครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านมฮํูามัดอาลาวี  บือแนค่ะ ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด 
ประธานสภา อบจ.ปน. ของโครงการขุดลอกคลองหมู่ 2 ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ่ ดิฉันจะให้ทา่นสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
หรือเสนอแนะทีเดียวเลยและจะให้ท่านนายกฯได้ตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาฯ 
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เป็นรายๆ ไปค่ะ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ มีไหมค่ะ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกฯ 
ตอบข้อสอบถามของท่านมูฮํามัดอาลาวี  บือแน  ค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ เคารพ 
นายก อบจ.ปน.   ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณท่านมูฮํามัดอาลาวี บือแน  มากครับที่ได้อภิปรายและได้ 

ต้ังข้อสังเกตว่าโครงการดังกล่าว มีผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนหรือไม่ อีกส่วนหน่ึง 
ท่านก็เป็นผู้สนับสนุน หากไมเ่กิดผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนก็จะเป็นประโยชน์ย่ิง 
ซึ่งจากการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เข้าไปสํารวจตามนโยบายของ
รัฐบาล ที่ต้องการกําจัดวัชพืชและผักตบชวา และเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนํ้า 
ในการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ และยังเป็นโครงการที่ป้องกันอุทกภัยที่จะเข้ามา
ในช่วงฤดูฝน ปลายปีน้ีครับ ตามที่ได้ไปสํารวจเป็นคลองชลประทานครับ ไม่ใช่เป็น
คลองธรรมชาติ จากการสํารวจน้ัน ถ้าดําเนินการก็จะมีประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน
ทั้ง 2 ฝั่ง ตามพ้ืนที่น้ันๆ ที่พ่ีน้องประชาชนอาศัยอยู่ การทํางานเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันก็จะต้องมีการประสานกับท่านสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลหรือเป็น
เจ้าของพ้ืนที่ และท้องถิ่นที่จะเข้าไปดําเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือที่จะไม่ให้เกิดปัญหา
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ ขอบคุณครับ  
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณค่ะ ทา่นนายกฯ ได้ตอบข้อสอบถามของท่านมูฮํามัดอาลาวีบือแน 
ประธานสภา อบจ.ปน. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะในญัตติน้ี

อีกไหม เชิญทา่นสมาชิกสภาฯ ค่ะ ไม่มีแลว้นะคะ ถ้าไมม่ีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมจํานวน 23 คน ดิฉันขอมติคะ่โดยจะขอมติ 
3 รายการรวดเดียว  ดังน้ี 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ต้ังไว้  
1,850,000 บาท 

2. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหลง่นํ้าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ้า ต้ังไว้ 
3,824,000 บาท 

3. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหลง่นํ้าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ต้ังไว้ 
1,903,500 บาท 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินและกันเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
7,577,500 บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบ 23  เสยีงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินและกันเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
7,577,500 บาท  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
 



 
 
ปิดการปร
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)....
          (น
 

 
 
 
 
(ลงช่ือ)....
           (
ประธานส
 
 
 

ระชุม   เวลา 

.....................
นายสุทัศน์   ส

.....................
(นางสาวรอฮา
สภาองค์การบ ิ

 

ร
7
ด้

ว
ส
ท
ป
ส
ค

  ๑๒.0๐ น. 

....................เ
 สังขรตัน์  ) 

.....................
านี   มาหะมะ
ริหารส่วนจังห

 
- เ

รายจ่าย ประ
7,577,500 
ด้วยจํานวน 2

มีสมา
วาระน้ีอีกไหม
สภาองค์การบริ
ท่านเลขานุการ
ประชุมทุกท่า
สภาองค์การบ
ครั้งน้ีสําเร็จลลุ

เลขานุการ/ผูบ้

..........  
ะ) 
หวัดปัตตานี 

-

เป็นอันว่า สภ
ะจําปีงบประม
 บาท (เงินเจ็

23  เสียงนะค
าชิกสภาฯ ท
เชิญค่ะไม่มีแล
ริหารส่วนจังห
รนายกฯ ท่าน
านและเจ้าหน
บริหารส่วนจัง
ลว่งไปได้ดี  ดิ

บันทึกการปร

- 26 - 

ภาฯ มีมติเห็น
มาณ พ.ศ. 2
จด็ล้านห้าแสน
ะ  ไม่เห็นชอบ

ท่านใดมีประเด็
ล้วนะคะถ้าไม

หวัดปัตตานีทกุ
นที่ปรึกษานาย
น้าที่ที่เก่ียวข้
หวัดปัตตานีใ
ฉันขอปิดประ

ะชุม 

นชอบอนุมัติโ
2560 จํานว
นเจด็หมื่นเจ็ดพ
บไม่มีนะคะ ง
ด็นอ่ืนที่จะเสน
ม่มีแล้ว สํา
กท่าน ท่านนาย
ยกฯ  หัวหน
ข้องที่ได้ให้คว
นวันน้ีโดยพร้
ะชุมเพียงแค่น้ี

อนเงินและกั
น 3 รายกา
พันห้าร้อยบา
งดออกเสียงไม
นอแนะ หรอื
หรับวันน้ีดิฉนั
ยกฯ ท่านรอง
น้าสว่นราชการ
วามร่วมมือเข้
้อมเพรียงกันท

น้ี  ขอขอบคณุ

ันเงินงบประ
ร เป็นเงินทั้ง
าทถ้วน)  เห็น
ม่มีนะคะ 
อซักถามในระ
นขอขอบคุณสม
งนายกฯ 
รตลอดจนผู้เข้
ข้าร่วมประชุ
ทําให้การประ

ณค่ะ 

มาณ 
งสิ้น  
นชอบ

เบียบ
มาชิก

ข้าร่วม
ม
ะชุม


