
 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี   

สมัยวิสามัญ  สมัยที2่  ครั้งที1่ประจําปี ๒๕60 
วันที่  15พฤศจิกายน  ๒๕60  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
2. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.เมือง 
3. นายยาการิยา  แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานีเขต ๔ อ.เมือง 
4. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต 5 อ.เมือง 
5. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ 
6. นายอุดมพันธ์ุ  มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ 
7. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง 
8. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง 
9. นายราเชนทร์  กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง 
๑0. นายสานูซี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง 
๑1. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหร่ิง 
๑2. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะหร่ิง 
13. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี 
14. นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.หนองจิก 
15. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
16. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก 
17. ร.ต.ต.ยาสะ  กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
18. นายวันนิวัติ  ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
19. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ 
20. นายมูฮํามัดอาลาวี บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต อ.ทุ่งยางแดง 
๒1. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเขต อ.แม่ลาน 
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ผู้ขาดประชุม 
1. นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒) 
3. นายไฟซอล  อิสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ.เมือง 
4. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต 4 อ.ยะหร่ิง 
5. นายซูดิง  มาหามะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
6. นายรุสดี  สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 3 อ.สายบุรี 
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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  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  รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะบิงตีงีรกน. ผู้อํานวยการโรงเรียนตะบิงตีงี 
15. นางสาวอัยรินทร ์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
16. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
18. นางจรินทร  รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
19. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
20. นางวีรวรรณ  คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
21. นางรัชนี  พวงนาค  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
22. นายสมมาตร ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
23. นายสุวณ ี  หะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด 
24. นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
25. นายประธาน  สุคนธปฎิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
26. นางวาสนา  อินทสมบูรณ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
27. นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
28. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
29. นายฮานาฟี  มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
30. นายสุรเดช    อุมะ  ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟัง 
31. นายแวอาแด มามะ  ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟัง 
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ถึงกําหนดเวลาประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ
   ผู้มาประชุมได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิก 

สภาฯ เข้าห้องประชุม 
 
 
 

นายสุทัศน์   สงัขรัตน์   เรียนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิก 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  สภาผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ 

ทุกท่าน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมประชุม  จํานวน  18คน  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกสภาฯที่มีอยู่ ถือว่าครบองค์ประชุม  และเน่ืองจากวันน้ีท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 1 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 17ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาฯ ขึ้นทําหน้าที่ในการประชุม 
ในวันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ   

 
 
 

นางสาวอุมาวด ี อักษรแก้ว   เชิญน่ังค่ะ  
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่1) 
 
 
 

นายสุทัศน์   สงัขรัตน์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เลขานุการสภา อบจ.ปน. เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ 
ด้วยเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ 
มีกําหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

     ประกาศ  ณ  วันที่9 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  
    นางสาวรอฮานีมาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 
 
 

นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว   เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่1) ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาทําหน้าที่อีกคร้ังหน่ึง สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๖๐ มีกําหนด ๗ วัน ต้ังแต่วันที่ 15พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ สําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งน้ีเป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
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รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ญัตติ รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐ และญัตติ 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินจํานวน ๒ แปลง ซึ่งได้
กําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วม 
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดิฉันขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีจํานวน 1 เรื่อง 
ดังน้ีค่ะ 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระที่ ๒เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดปัตตานี  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
     ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถามไม่มีนะคะต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 

ระเบยีบวาระที่ ๕  
เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑จํานวน ๔ รายการ ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจําเป็นต้องเตรียมการ 
   รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรม 

วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เน่ืองในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัด 
ปัตตานี เพ่ือให้การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติฯ  และ 
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน 4 รายการ  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  ต้ังไว้  240,000 บาท  เพ่ือจ่าย 
   เป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
   เทพยวรางกูร พร้อมติดต้ัง ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จํานวน 2 ซุ้ม ประกอบด้วย  

    - กรอบรูปไฟเบอร์กลาส  ขนาด 2.20 x 3.60 เมตร  
    - ติดต้ังตราสัญลักษณ์ วปร. สูง 1.00 เมตร 
    - ครุฑ  ขนาด 30 เซนติเมตร 
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    - พานพุ่มเงิน พุ่มทอง  ขนาด 1.00 เมตร  
    - ฐานรองกรอบรูป  ขนาด 3.50 x 1.40 เมตร 
    - ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส  ขนาด 0.36 x 2.00 เมตร 
    - พระบรมฉายาลักษณ์  ขนาด 1.44 x 2.60 เมตร 
    - โครงเหล็กยึดพ้ืนเพ่ือติดต้ังกรอบรูปและฐานรองทั้ง 2 ด้าน 

   เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหา 
   กรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ สําหรับใช้ในการเตรียมรับเสด็จ และใช้ 
   ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดซื้อตามราคาท้อง 
   ตลาดทั่วไปเน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
   (สํานักปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด) 
     - ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
     - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2)  
    ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  
    หน้า 7 ลําดับที่ 1 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน ต้ังไว้ 7,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยจัด 
ซื้อโต๊ะข้างโซฟา จํานวน 2 ตัว ขนาด 60 x 60 x 45 เซนติเมตร สําหรบัใช้ในการ 
เตรียมรับเสด็จ และใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดซื้อ 
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

    - ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 
   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.1แผนงานบริหารทั่วไป  
   หน้า 7  ลําดับที่ 2 
     โดยโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป หน้า 55  
    ลําดับที่ 2.1.29หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ือง 
    กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว้ 2,000,000 บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือเพ่ิมพูน 
    ความรู้สร้างวิสัยทัศน์ที่ ดีแก่สมาชิกสภาอบจ. และข้าราชการตลอดจนค่าใช้ 
    จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น คา่วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ เ กี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)โอนลดครั้งนี้  247,200 บาท 
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3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  ต้ังไว้ 
1,850,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานีและอาคารกองกิจการสภา อบจ.  เพ่ือให้อาคารอยู่ในสภาพที่สะอาด 
เรียบร้อย และสวยงาม และสาํหรับการเตรียมการรับเสด็จฯ  รายละเอียดตามแบบ 
แปลนที่กําหนด (กองช่าง) 

    - ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2)  
   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
   หน้า 8 ลําดับที่ 1 

4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป 
เก่ียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ต้ังไว้ 550,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง และมีสภาพที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 
สําหรับการเตรียมการรับเสด็จฯ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด (กองช่าง) 

    - ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 
   ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5.8 แผนงาน 
   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 9 ลําดับที่ 2 

    โดยโอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หน้า 133 ลําดับที่ 1 รายจ่าย 
   งบกลาง ประเภท เงินสํารองจ่าย  ต้ังไว้  4,500,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
   ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

เป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสัง่การที่เก่ียวข้องโอนลด
ครั้งนี้ 2,400,000 บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ี เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 
 

นางสาวอุมาวด ี อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

จํานวน ๔  รายการ  ดังน้ี 
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1. ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  พร้อมติดต้ัง  จํานวน ๒ ซุ้ม  เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

2. ค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
    บดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน  ๒  ตัว  เป็นเงิน  ๗,๒๐๐ บาท  

๓.  ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและ
อาคารกองกิจการสภา  เป็นเงิน  ๑,๘๕๐,๐๐๐  บาท 
 4. ค่าปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน  ๕๕๐,๐๐๐ บาท  ให้ที่ประชุมอภิปรายมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปรายไหม เชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติจากสภาโดยแยกขอมติทีละ
รายการนะคะ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 18 ท่าน ดิฉันขอมติค่ะ 

    รายการที่ ๑  
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพร้อมติดต้ัง จํานวน ๒ ซุ้ม  เป็น
เงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

  โดยโอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า ๕๕  
ลําดับที่ ๒.๑.๒๙ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

    กรุณายกมือขึ้นเห็นชอบจํานวน 18 เสียง   
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมติดต้ัง 
จํานวน ๒ ซุ้ม เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาทกรุณายกมือขึ้นไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

- เป็นอันว่าสภาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมติดต้ัง จํานวน ๒ ซุ้ม เป็นเงิน 
๒๔๐,๐๐๐ บาทด้วยจํานวน  18  เสียงต่อไปค่ะ 

    รายการที่ ๒  
-   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน ๒ ตัว เป็นเงิน  
๗,๒๐๐ บาท  

โดยโอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า ๕๕  
ลําดับที่ ๒.๑.๒๙หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท  กรุณา 

    ยกมือขึ้นค่ะเห็นชอบจํานวน 18 เสียง   
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     -   สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน ๒ ตัว เป็นเงิน  
๗,๒๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะคะ   

เป็นอันว่าสภาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2561ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จํานวน ๒ ตัว เป็นเงิน  ๗,๒๐๐ บาท
เห็นชอบจํานวน 18 เสียง  ต่อไปค่ะ 

     รายการที่ ๓ 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561ต้ังจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและอาคารกองกิจการสภาฯ เป็นเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

  โดยโอนลด จากงบกลาง เป็นเงิน  ๑,๘๕๐,๐๐๐  บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ 
    เห็นชอบจํานวน18 เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าปรับปรุงอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและอาคารกองกิจการสภาฯ เป็นเงิน  
๑,๘๕๐,๐๐๐  บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่าสภาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561ต้ังจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีและอาคารกองกิจการสภาฯ  เป็นเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท  จํานวน  
18  เสียงต่อไปค่ะ 

รายการที่  ๔ 
- สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต้ังจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา 
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน  ๕๕๐,๐๐๐ บาท 

     โดยโอนลดจากงบกลาง  เป็นเงิน  ๕๕๐,๐๐๐ บาท  กรณุายกมือขึ้นคะ่ 
    เห็นชอบ  จํานวน  18  เสียง   

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าปรับปรุงอาคาร
อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน  
๕๕๐,๐๐๐ บาทกรุณายกมือขึ้นไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
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เป็นอันว่าสภาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561  ต้ังจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน๕๕๐,๐๐๐ บาทเห็นชอบ  
จํานวน  18  เสียง 

ดิฉันขอสรุปญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2561ที่สภาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2561ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๔ รายการ ประกอบด้วย 

๑ .  ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร  พร้อมติดต้ัง  จํานวน ๒ ซุ้ม  เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูรจํานวน ๒ ตัว  เป็นเงิน  ๗,๒๐๐ บาท 

๓. ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและ
อาคารกองกิจการสภาอบจ.  เป็นเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐  บาท 

๔. ค่าปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาทต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระที่  ๕.๒เรื่องที่เสนอใหม่ 
 ๕.๒ ญัตติ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐( ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน  

    ๒๕๖๐)  ขอเชิญนายกฯ  แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
รับทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

สําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่3-4) ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน- ๓0กันยายน 
๒๕๖๐  
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ในการน้ี  เพ่ือให้การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอเสนอ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ครั้งที่ 2 ประจําปี  ๒๕๖๐ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกไปแล้ว  ขอบคุณครับ  

 
นางสาวอุมาวด ี อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติรายงานการติดตาม 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒ ประจําปี 

๒๕๖๐( ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ 
  เสนอแนะหรือจะเสนอความคิดเห็น  ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ 
   เป็นอันว่าที่ประชุมได้รับทราบ และได้เสนอความคิดเห็นแก่ผู้บริหารเพ่ือให้

เกิดประโยชน์แก่องค์กรฯ  ต่อไปค่ะ  
     ระเบยีบวาระที่  ๕.๓เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

 ๕.๓ ญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
จํานวน  ๒ แปลง  ขอเชิญนายกฯ  แถลงค่ะ 

 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ.ปน.   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

     ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ดําเนินการจัดซื้อที่ดิน  
ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 6923 เลขท่ีดิน 5 หน้าสํารวจ 558 ตําบลรูสะมิแล อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี(เย้ืองห้าง big C) จํานวน 12 ไร่ 1 งาน53.1 ตารางวา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุมจังหวัดปัตตานี ซึ่งสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
39,500,000 บาท ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และสบทบกับงบประมาณ 
ประจําปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
ลําดับที่ 2.1.71/1 หน้า 107 ต้ังจ่ายไว้เป็นเงิน 4,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 
43,500,000 บาท และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 59792 เลขที่ดิน 885  
หน้าสํารวจ 2863 ตําบลตะลุโบะอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  จํานวน 8 ไร่  
64 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา สําหรับผู้ยากไร้ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ได้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
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จังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําปี 2552 เม่ือวันที่ 30 
กันยายน 2552 ในวงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท 
 การจัดซื้อที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมได้ เน่ืองจากมีข้อจํากัดใน
ด้านงบประมาณและประสบปัญหาอุปสรรคจากข้อร้องเรียนของผู้ประกอบ
กิจการโรงแรม ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดําเนินธุรกิจแข่งขันกับ
เอกชน ซึ่งตามที่คณะผู้บริหารได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีถึงวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าว จึงไม่สามารถนํา
ที่ดินมาใช้ประโยชน์อื่นได้ จึงมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ของที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าว เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ใหม่ให้สามารถ
หาประโยชน์ในที่ดินหรือดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 เพื่อให้การบริหารทรัพย์สิน(ที่ดิน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ที่ดําเนินการจัดซื้อไว้และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถนํามหาประโยชน์ในที่ดินหรือดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่
ก่อให้เกิดรายได้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงมีความจําเป็นต้อง
เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของที่ดินทั้ง 2 แปลง โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ใหม่ดังนี้ “เพื่อนํามาหาประโยชน์ในที่ดินหรือดําเนินกิจกรรมอื่นๆ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” จึงขอให้สภาได้
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

    
นางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว   ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จํานวน ๒ แปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในญัตติน้ีไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ   
    เชิญท่านอดุลย์  หะยีสาเมาะ  ค่ะ 
 
นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
ส.อบจ.ปน. เขต อ.แม่ลาน เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่าน

รองนายกฯ ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านเลขานายกฯ หัวหน้าส่วนตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผมนายอดุลย์ หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเขตอําเภอแม่ลาน กระผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ทางคณะ 
ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเก่ียวกับทรัพย์สินหรือที่ดินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ทั้ง 2 แปลงดังกล่าว ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงไปเมื่อสักครู่ ซึ่งที่ดิน
เหล่าน้ีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้จัดซื้อมานานพอสมควร และไม่ได้ทํา
ประโยชน์อะไร ผมเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงที่ทางคณะผู้บริหารได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
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าประโยชน์ได้
ดปัตตานีอย่าง
นญัตติน้ี แต่ผ
 มีอยู่กระจัด
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