
ายงานการประ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
มัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ 

ประจำปี ๒๕๖๔ 
ฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น.
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ฝ่ายกิจการสภา 
สนง.เลขานุการ อบจ. 
โหร. o  ๗๓๒๐ ๓๖๑๓



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐ .๐ 0 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งใหัท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 
และสมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืน  ๆ (ถ้ามี)



รายงาน การประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดยะลา  
สม ัยสาม ัญ  สมัยท ี่ ๑  ค เงท ี่ ๑  ประจำป ี ๒๕๖๕  

วันพฤห ัสบดีท ี่ ๑๗  ม ีนาคม ๒๕๖๕ เว ล า ๑ 0 .0 0  น. 
ณ ห ้องประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดยะลา

ผู้มาประชุม
ลำดับ

ที ข่ือ - สกุล ลำดับ
ท ี ข่ือ - สกุล ตำแหน่ง

๑. นายมะหะมะ วานมดีซา ๑. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา
๖. นายอับดุลเลาะ สะดะ ๖. นายระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา
๓. นางนาเดีย พร้อมมูล ๓. นายเฟาซี กะโด เลขานุการนายก อบจ.ยะลา
๔. นายวัฒธน วงศ์ขจรอาภา <ร!.. นายมนเทียร แตปูชู ที่ปรึกษานายก อบจ.ยะลา
๔. นายณรงค์ฤทธ้ี ขุนหมวก ๕. นายชูฟิยาน ดาตู ที่ปรึกษานายก อบจ.ยะลา
๖. นายมะแกเสาะ ดาละซู ๖. บายจำรัส ลีทองข่ืน รองปลัดฯ รักษาราซการแทน
๗. นายมานะ ปาดอ ปลัด อบจ.ยะลา
๘. นายพับเลิศ เห็ง ๗. บางณิซาพร โอภาโส หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
๙. นายมะลาวี บิงดอเล๊าะ ๘. นางรัสวรรณ แซ่หลี รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

๑๐. นายหาชัน มิงมะ ๙. บายเชิด,วุฒิ เช้ือทอง รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง๘ «■ Ji๑๑. นายอับดุลฮาเลิม แสแตนล ๑๐. นางกสมะหํ เกอกูล ผอ.กองยุทธศาสตรา
๑๒. นายเตาฟิก!เดายะห์ บาโง ๑๑. นางชูไวดา มะแซ ผอ.กองการดีกษาๆ
๑๓. นายมูฮำมัดอันวาร์ แดวอสนุง ๑๒. น.ส.สุธัญญา สุขรมย์ ผอ.กองการเจ้าหน้าท่ี
๑ (ริ?. นายอาฮามะ สานอ ๑๓. นางมณฑา สมมาตย์ เลขานุการสภา อบจ.ยะลา
๑๔. บายสมัง สะระยะ ๑ <3?. บางบิตยา ศรีวีทัศน์ หน.ฝ่ายส่งเสริมการมืส่วบร่วมา
๑๖. นายมะซานี มะมิง ๑ <ร1. น.ส.โรสนี นิเย๊ะ นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ
๑๗. นายรำมือลี เจ๊ะแวกูนิง ๑๖. นางมัลลิกา การะเกตุ นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ
๑๘. บายแวอับดุลเล๊าะ สิอนอยายา ๑๗. นาย'วุฒิ'น'นท์ แก้วกำเนิด นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ
๑๙. นายสัณร']นพ ยานุมาศยุคล ๑๘. นายธาดา แก้วขูด เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๒๐. นายมะฮะมะยูโซ๊ะ ปาแว ๑๙. น.ส.นูรีชัน เต๊ะหลง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๒๑. นายอาหะมะ อาลีมาสิะ ๒๐. น.ส.ภ่ทัรานิษฐ์ จตุมณีสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๒. นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

ผู้Iม่มาประชุม ๑. นายซอมะ มะเซ็ง (ไปราซการ)
๒. นายวันอาฮาหมัด มามะ (ไปราชการ)
๓. นายอะหัหมัด บอสตา (ลาป่วย)
๔. นายประซิศวร์ นมเราะ (ไปราซการ)
๔. นายกอเซ็ง ยะรัง (ลาป่วย)
๖. นายมะรอซิ รอยิง (ลาป่วย)
๗. นายไพซอล ดามาอู (ลาป่วย)
๘. นายรอสลี หะ (ลาป่วย)



เร่ิมประชุม

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา 
(นางมณฑา สมมาตย์)

ประธานสภา อบจ.ยะลา
(นายมะหะมะ วาแมดี'ซา)

เวลา ๑๐ .๐๐  น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามาครบองค์ประชุม 
แล้ว จำนวน ๒๒ ท่าน ดิฉันขออนุญาตอ่านประกาศเรียกประชุมฯ ค่ะ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง เรียกประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 
ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในคราวประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งแรก เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เริ่มต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ น้ัน

ฉะน้ัน อาดัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ ภายใต้มาตรา ๒๒ แห่ง 
พระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ถึงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๔๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกับ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงขื่อ นายมะหะมะ 
วาแมดีซา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา กล่าวเปีดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียบเชิญค่ะ 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และท่านผู้มีเกยรติ 
ทุกท่าน กระผมมีความรู้สิกเปีนเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำหน้าที่เป็น 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครั้งบี้ ซึ่งเป็นการประชุมสมัย 
สามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปีพุทธดักราซ ๒๕๖๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลาได้กำหนดไว้ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ 
เสนอญัตติเพื่อให้สภาๆ ได้พิจารณาให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบ 
กำหนดไว้ โดยหวังเป ็นอย่างยิ่งว ่าสภาแห่งน ี้จะได ้ร ่วมกันพ ิจารณาและ 
ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง  ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก'ประขาซน และห้องถ่ิน 
ต่อไป

บัดบี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเป็ดการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บัดบี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้อนุมัติประกาศไข้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
รายละเอียดได้จัดวางไว้บนโต๊ะทุกท่านแล้ว

- ท่านสมาชิกสภาไปราซการ ๓ ท่าน คือ ท่านประชิศวร์ แมเราะ 
ท่านวันอาฮาหมัด มามะ และท่านซอมะ มะเซ็ง



- ๒ -

ประธานสภา อบจ.ยะลา

แทนเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม
(นายอาฮามะ สานอ)

ประธานสภา อบจ.ยะลา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๔ 
เม ื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๔ เรียนเซิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุมครับ

เรียบท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอาฮามะ สานอ สมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อำเภอยะหา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม ขอรายงานผลการ 
ตรวจรายงานการประขุม ดังน้ี

บันทึกการประขุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๕ วับพฤหัสบดีที, ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓0 น. 
ณ ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ข้ัน ๔ 

ผู้มาประขุม
๑. นายมะลาวี บิงดอเล๊าะ สมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑๐ อ.เมือง 

ประธานกรรมการ
๒. นายมานะ ปาดอ สมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๗ อ.เมือง กรรมการ 
๓. นายอาฮามะ สานอ สมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.ยะหา กรรมการ 
๔. นายกอเซ็ง ยะรัง สมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อ.รามัน กรรมการ 
๕. บายณัฐบันท์ นิยมเจริญ สมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขต อ.กาบัง กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายมะฮะมะยูโข๊ะ ปาแว สมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.เบตง 

กรรมการ
๒. นายหาชัน มืงมะ สมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.รามัน 

กรรมการและเลขานุการ 
เริ่มประขุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมมาครบองค์ประขุมแล้ว 
นายมะลาวี บิงดอเล้าะ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม 
ทำหน้าที่ประธานในที่ประขุม ได้กล่าวเปิดการประขุมและดำเนินการตาม 
ระเบ ียบวาระ ประธานได้ให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบคำถูกดำผิด 
ตลอดจนเนื้อหาสาระ ว่าได้ใจความถูกต้องตรงกันหรือไม' รวมทั้งการ 
พิจารณาขอเสนอแก้ไขข้อความ สำหรับการตรวจรายงานการประขุมครั้งนี้ 
คือ การประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เม่ือวับพฤหัสบดีท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธานได้ให ้เจ ้าหน้าท ี่เป ิดเทปบันท ึกการประขุมสภา ในครั้ง 
ดังกล่าวข้างด้น เที่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการ 
ประขุมสภาฯ จนแล้วเสร็จ ปรากฏว่าไม่มีการขอเสนอแก้ไขข้อความเพิ่มเติม 
แต่ประการใด เลิกประขุมเวลา ๑๑.๓๐ น. ลงซ่ือ นายอาอามะ สานอ แทน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาบการประขุม บันทึกการประขุม 
ขอบคุณมากครับ

เซิญท่านสมาซิก ท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการ 
ประขุม เซิญครับ ไม,มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับ ล้าไม,มีผมจะขอมติที่ 
ประขุมครับ เซิญท่านเลขานุการสภานับองค์ประขุมครับ ครบองค์ประขุม
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ประธานสภา อบจ.ยะลา ครับ ๒๒ ท่านครับ ต่อไปผมขอมติที'ประชุมครับ สมาชิกท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือ 
ครับ รับรอง ๒๒ เสืยงครับ สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที, ๒ คร้ังที, ๑ ประจำปี 
๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ งดออก 
เสียง ไม่มีนะครับ

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
เมื่อวับที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ เสียงครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงห้องนํ้าแหล่งท่องเที่ยว 
บ่อนํ้าร้อนเบตง งบประมาณ ๑,๔๐๐,o o o .-บาท ขอเรียนเชิญท่านนายก 
แถลงเสนอญัตติครับ

นายก อบจ.ยะลา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
(นายมุขตาร์ มะทา) กระผมนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอเสนอ

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าท่ีดิน และสิงก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจะดำเนินการปรับปรุงห้องนํ้า 
แหล่งท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อนเบตง หมู,ท่ี ๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง 
จังหวัดยะลา เนื่องจากห้องนํ้าแหล่งท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อนเบตง ได้ก่อสร้างมา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ระยะเวลาการใช้งานเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี มีห้องนํ้า 
จำนวน ๑๒ ห้อง ห้องนํ้าชาย ๖ ห้อง ห้องนํ้าหญิง ๖ ห้อง มีสภาพขำรุดทรุด 
โทรม สามารถใช ้การได้เพ ียงห ้องน ํ้าชาย จำนวน ๒ ห้อง เพื่อให้แหล่ง 
ท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อนเบตงมีห้องนํ้าเพียงพอในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ 
เดินทางมาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวบ,อนํ้าร้อนเบตง จึงจำเป็นต้องปรับปรุง 
ซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้ทารได้ แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวไม,ได้ตั้งจ่าย 
เพื่อการนี้ไว้

ฝ ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงขอเสนอญัตติขอ 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไป 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการปรับปรุงห้องนํ้าแหล่งท่องเที่ยวบ,อนํ้า 
ร้อนเบตง หมู่ท่ี ๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเงิน 
๑,๔๐๐,๐0๐.■ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อน 
เบตง จำนวน ๒ หลัง ประกอบด้วย

๑) งานปรับปรุงห้องนํ้าชาย
๒) งานปรับปรุงห้องนํ้าหญิง
(ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) หน้า ๒๗๔ 
ลำดับที่ ๑

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

โดยขอโอนลดจากรายการโครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตงของลำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเหั๋ม โอนลด ท ี่ทำให ้ล ักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอบไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุนัติของ 
สภาห้องถ่ิน

จึงได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพิจารณา 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป ขอบคุณครับ

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญท่านสัณฑนพ ครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผมนายสัณจานพ ยานุมาศยุคล สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อำเภอ 
เบตง ในระเบียบวาระนี้ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและ 
สิ,งก1อสร้าง เกี่ยวกับการปรับปรุงห้องนํ้าแหล่งท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อนเบตง ก็ 
เป็นที่ทราบอยู่ว่าบ,อนํ้าร้อนเบตงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฃึ้นซื่อของจังหวัด 
ยะลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนนิยมมาท่องเที่ยวครับ เกี่ยวกับการปรับปรุง 
ห้องนํ้าก็เห็นด้วย ก็เท่าที่ผ่านมาก็ได้รับคำตินะครับท่านประธาน ว่าเกี่ยวกับ 
ห้องนํ้าไม่เพียงพอ ความสะอาดน้ีไม,มีเลย พูดถึงนะครับ ความสะอาดได้คำติ 
มาตลอด ตอนน้ีก็มีการต้ังงบประมาณไว้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําโหม,ขึ้นมา ก็ 
ยินดีด้วยครับ สืบเนื่องจากบ่อนํ้าร้อน ก็ขออนุญาตต่อสองเรื่องครับ เรื่องการ 
เป็ดให้บริการจองบริเวณบ'อนํ้าร้อนครับ เท่าที'ผ ่านมาก็ได้รับคำร้องจาก 
นักท่องเที่ยว จากการเปิดการไข้ตรงบ่อนํ้าร้อนนี้ ช่วงนี้ปิดสองทุ่ม ซึ่งจะมี 
นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดมาถึงก็เย็นมากแล้ว เขาจะมาใช้บริการตรงนี้ 
ก็นั่งแช่เท้าได้โด้ประมาณครู่ใหญ่ก็ถูกให้เชิญออกครับ เพราะเวลามันปิดสอง 
ทุ่ม ก็คืออยากให้มีการขยายเวลาเพิ่มเติมจากที่เดิมปิดสองทุ่ม เป็นสามทุ่ม 
หรือลี่ทุ่ม เพื่อที่จะมีเวลาให้บริการกับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นครับ อีกประเดิน 
หน่ึง เรื่องนี้ก็ลำคัญอีกเรื่อง บีจจุบันการแพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ ทุก 
สถานที,ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมต่าง  ๆ ก็ต้องมีมาตรการการ 
บีองกัน ลี่งลำดัญก็คือ ต้องมีตราสัญลักษณ์ ที่ว่าให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็น ว่า 
สถานที่ของเรานั่น บ่อนํ้าร้อนเรา มีความพร้อมในด้านการบีองกันการแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด ต้องมีตราสัญลักษณ์ เขาเรียก “SHA -  SHA Plus” เป็น 
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทำไมแหล่งท่องเท่ียวระดับมีซ่ึอของ 
เรา คือบ่อนํ้าร้อนน่าจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ไว้นะครับ สัญลักษณ์นี้มีไว้เพื่ออะไร 
ครับ เพ่ือท่ีให้นักท่องเที่ยวได้เห็บครับ ว่าสถานท่ีนั่น  ๆ บุคลากรประกอบการ
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อย่างน้อย ๗๐% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ๒ เข็ม ภารกิจสัญลักษณ์ที่ได้ตรงนี้ 
ก ็ค ือภ ัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก โฮมลเตย์ งานบริการ สถานที่ 
ท่องเที่ยว ซึ่งบ่อนํ้าร้อนเราก็อยู่ในสามหัวฃ้อที่ผมเอ่ยไปครับ ก็อยาก'โห้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องได้ดำเนินการลองสอบถามดู ครับว่าการที่เราจะเอาสัญลักษณ์ตรงนี้ 
เข้าไปติดในแหล่งท่องเที่ยวของเรา มีขั้นตอบอย่าง'โร ที่ผมดูในระเบียบ 
ขั้นตอนการขอ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับ มีเว็บไซต์ และมีคณะกรรมการทาง 
จังหวัดไปประเมินว่าสถานที่ของเรานี้เข้าอยู่ในระเบียบของการขอหรือไม, ก็ 
ขออนุญาตเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ขอเอกสารด้วยครับ มีสมาขิกท่านใดอีกไหมครับ เจ้าของพื้นที่เชิญ 
ครับ ล้าไม่มีเขิญท่านนายกครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาขิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายมุขตาร์ มะทา บายกองต์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ก่อนอ่ืน 
ผมก ็ต ้องขอขอบคุณสมาซ ิกสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดยะลา เขต 
อำเภอเบตง ท่านสัณฑนพ ยานุมาศยุคล ขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม สำหรับบ่อ 
นํ้าพุร้อนเบตงก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ในปฏิทินของการท่องเที่ยวอำเภอ 
เบตง ซึ่งอำเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นซื่อหลาย  ๆ แห่งด้วยกัน จังหวัด 
ยะลาของเราค่อนข้างโซคดีที,ม ีอำเภอเบตง เป็นหนึ่งอำเภอในจังหวัดยะลา 
เพราะอำเภอเบตงมีอะไรที่ดี  ๆ หลายอย่าง อย่างน้อยพวกเราทราบอยู่แล้วว่า 
อำเภอเบตงเป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ 
สามารถที่จะประซาสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศ อีก 
หนึ่งเดียวของประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา ก็คือเป็นอำเภอหนึ่งเดียวในประเทศที่มีบีายทะเบียนเป็นของตนเอง 
เพราะฉะนั้น ภาษีล้อเลื่อน ภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซ่ึงตาม 
ระเบ ียบหรือตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ หรือเป็น 
ระเบียบของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ภาษีส่วนนี้ ๘๐% โอนให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เราค่อนข้างท่ีจะโซคดีกว่าจังหวัดอีกสองสาม 
จังหวัด ที่อยู่ในขายแดนใต้ ไม,ว่าจะเป็นจังหวัดป้ตตานี หรือจังหวัดนราธิวาส 
เพราะเขาจะได้ภาษีป้ายจากป้ายจังหวัดของตัวเอง เซ่น จังหวัดนราธิวาส ก็ได้ 
ภาษีป้ายนราธิวาส จังหวัดป้ตตานี ก็ได้ภาษีป้ายปีตตานี แต่จังหวัดยะลา เรา 
จะได้ภาษีป้าย จำนวน ๒ ส่วน หนึ่งก็คือป้ายของจังหวัดยะลา อีกส่วนหน่ึงก็ 
เป็นป้ายของอำเภอเบตง เพราะฉะนั้น ภาษีตรงนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของการ 
จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามจังหวัดนี้เราจะได้มากกว่าจังหวัด 
อ่ืน อยู่ในระดับที่เกินร้อยล้านครับ ก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นความโซคดี ความโซคดีอีก 
หลาย  ๆ ประการ ก็คืออำเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว 
เซิงวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเซิงธรรมซาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลาก ็ม ีแหล'งท ่องเท ี่ยวเซ ิงธรรมขาต ิท ี,จะต ้องด ูแลให ้ด ี เพ ื่อท ี่จะให ้ 
นักท่องเที่ยวรู้สิกมาใข้บริการแล้วประทับใจ ก็คือบ1อนํ้าร้อนเบตง หลาย  ๆ
ครั้งของการประขุมสภา จะเห็นว่าทางฝ่ายผู้บริหารจะมีงบประมาณในเรื่อง 
ของการปรับปรุงบ'อน้ําร้อนหลายโครงการด้วยกันแทบทุกปี อีกส่วนหน่ึงก็ 
พยายามที่จะหางบประมาณจากภายนอก เซ่น งบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งปีท่ี 
ผ่านมาก็ได้รับความกรุณาจากทางจังหวัดจัดสรรให้ในงบประมาณเพื่อนำมา

~ ๕ ~
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นายก อบจ.ยะลา ปรับปรุงบ่อนํ้าร้อน จำนวน ๖ ล้านกว่าบาท ปีนี้ทราบว่าทางจังหวัดก็จะ
พิจารณาสนับสบุบบ่อบํ้าร้อบ เพื่อมาปรับปรุงจากงบเศรษฐกิจฐานรากอีก 
จำนวน ๘ ล้านบาท อันนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาจากส่วนกลาง แต่ใบ 
ส่วนที่ฃออนุมัติโอนเงินงบประมาณนี้ เป็นเรื่องของการปรับปรุงห้องนํ้า ซ่ึง 
ห้องนํ้าที่มีอยู่เติม จำนวน ๑๒ ห้อง แต่สามารถใช้การได้ จำนวน ๒ ห้อง แล้ว 
ใช้การได้ก็ไม่สมบูรณ์ ในเรื่องของการระบายนํ้า ในเรื่องต่าง  ๆ ก็เป็นไปตามที่ 
ท่านสมาซิกสภา อบจ. ได้พูดถึงว่า ก็ได้รับการร้องเรียน ได้รับการกล่าวถึงว่า 
ห้องน้ําไม่เพียงพอ จาก จำนวน ๑๒ ห้อง ใช้การได้ จำนวน ๒ ห้อง มันเป็นไป 
ไม,ได้ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ ่อนํ้าร้อนเดือนหนึ่งไม,ตากว่า 
๑๐,๐๐๐ คน โดยเฉพาะวันเสาร์วับอาทิตย์ต้องรับนักท่องเที่ยวจำนวนหลาย 
ร้อยคน จำนวน ๒ ห้อง มันไม,เพียงพอ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องขอความ 
กรุณาจากสภามาพิจารณาโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ่งคิดว่าไม่จำเป็น 
จะต้องใช้ เพราะมันไม่สามารถดำเนินการได้ในซ,วงที่เรามีแผนปฏิบัติงาน ก็คือ 
ในเรื่อง,ของสีสันดํโคม'ไฟเบตง ในช่วงของตรุษจีน ถ้าไม่มีการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-๑๙ โครงการนี้ก็จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด ก็ไม่ได้จัด ก็เห็นว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ถ้ามาโอนตั้งรายการใหม่เพื่อ 
ปรับปรุงห้องนํ้า ก็คิดว่าก็จะได้สนองตอบความต้องการหลาย  ๆ อย่าง คือ 
หนึ่งสามารถที่จะสนองตอบความตั้งใจของพวกเราในการที่จะทำให้บ่อนํ้า 
ร้อนเบตง สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างดี สองสามารถที่จะบรรเทา 
ความเดือดร้อนของนักท่องเท ี่ยว ในเรื่องของการใช้บริการห้องนํ้าท ี่ไม่ 
เพียงพอ และส่วนสำคัญที่สุดก็สามารถที,จะตอบคำถามของนักท่องเที่ยว 
ตอบคำถามของพี่น้องประซาซน ว่าทำไมห้องนํ้าบ่อนํ้าร้อนไม,เพียงพอ ทำไม 
ห้องนํ้าไม,สะอาด อบจ.จะแก้ใขอย่างไร ว ันนี้เรามีคำตอบแล้ว ว ่าเราจะ 
ปรับปรุงและเพิ่มจำนวนห้องนํ้าให้มีเพียงพออย่างน้อยก็ต้องมี จำนวน ๑๒ 
ห้อง ซ ึ่งท ุกอย่างนี้ดำเน ินการเป ็นไปตามระเบ ียบ อบจ. เป็นไปตามแผน 
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมก็อยากจะเรียน 
ให้ท่านสมาซิก ถ้าท่านเห็นว่าโอนเงินงบประมาณที่ไม1จำเป็นจะต้องใช้ไปตั้ง 
จ่ายรายการใหม่ และเป็นรายการที่เป็นประโยซน์ในเรื่องของการบริการ 
นักท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อำเภอเบตงเดือนหนึ่งก็เกือบแสนคน 
แต่ท่ีมาท่ีบ่อน้ําร้อนน้ืไม,ตากว่าหนึ่งหมื่นคนทุกเดือน ในส่วนของการเพิ่มขยาย 
เปิดเวลาสามทุ่มหรือส์ทุ่ม อันนี้ด ้วยเจตนาที่เราปิดสามทุ่ม ก็สากลทั่วไป 
สวนสาธารณะอะไรต่าง  ๆ ที่เขาบริการฟรีนั้น ก็จะกำหนดเวลาในช่วงนี้ แต่ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาอำเภอเบตงเขาไปท่องเที่ยวหลาย  ๆ แห่ง เกิดการ 
เหนื่อยล้าเดินมาก  ๆ เมื่อยอะไรต่าง  ๆ เขาก็อยากจะเอาเวลาในช่วงสิ้นสุดของ 
การท่องเที่ยวนี้ไปที่บ่อนํ้าร้อนแล้วก็ถือโอกาสแช่เท้าผ่อนคลายความเมื่อย 
ผ่อนคลายความเหนื่อย และก็ไปพักที่โรงแรม เพราะฉะนั้น เขาก็ติดว่าเวลา 
มันไม่เพียงพอ แต่เราเห็บว่าโดยหลักสากลท่ัวไปแล้ว การรักษาความปลอดภัย 
การบริการต่าง  ๆ ถ้าระยะเวลามันเลยไปมาก ก็อาจจะไม่สะดวก อับนี้ฝากไว้ 
ทางสำนักปลัดฯ ซึ่งดูแลบ่อนั้าร้อน ว่าเป็นไบ่ได้ไหมที่เราจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 
ประมาณข้ัวโมงหน่ึง เป็นสามทุ่ม เพื่อให้สามารถที่จะสนองตอบความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวที่สะท้อนผ่านท่านสมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขตอำเภอเบตง
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นายก อบจ.ยะลา

ประธานสภา อบจ.ยะลา

เลขาบุการสภา อบจ.ยะลา

อันนี้ก็รับไว้พิจารณาครับ ส่วนในเรื่องของสัญลักษณ์ต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดความ 
มั่นใจในเรื่องของการท่องเที่ยวว่า แหล่งท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อนเบตงมีความ 
ปลอดภัย มีมาตรการต่าง  ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ SHA Plus ก็กำลังดำเนินการ 
แต่เน ื่องจากว่าผ ู้ประกอบการต่าง  ๆ อาจจะขอในเรื่อง SHA Plus นี้เป็น 
จำนวนมาก เพราะฉะนั้น การพิจารณาก็อาจจะต้องเป็นไปตามลำดับ เป็นไป 
ตามลำดับ อบจ.ก็ไม'ได้ละเลยในเรื่องเหล่านี้ ก็ดำเนินการอยูไนเรื่องของ 
เอกสาร ในเรื่องต่าง  ๆ เรียบร้อยแล้ว อยู่พื่คณะกรรมการที่ออกเครื่องหมายนี้ 
ว่าเขาจะพิจารณาเสร็จเมื่อไหร่ ก็จะพยายามให้ทางลำนักปลัดฯ ช่วยติดตาม 
เร่งรัด แต่ท่านสมาซิกก็ต้องเข้าใจว่าผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ต่าง 

 ๆ ก็ฃอเครื่องหมายนี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น การพิจารณาเรียงลำดับก็ขึ้นกับ 
คณะกรรมการ อันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของเรา แต่ว่าก็จะพยายามติดตาม 
พยายามเร่งรัด มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติม มีอะไรที่ติดฃัดก็จะดำเนินการ เพื่อให้ 
ได้ตราสัญลักษณ์นี้มาเร็วขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ ถ้าได้แล้วเรา 
ก็จะพยายามเอาสัญลักษณ์นี้ไปติดหลาย  ๆ ที่ บริเวณบ่อนํ้าร ้อนเพื่อให้ 
นักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็สังเกตเห็นง่าย เกิดความมั่นใจ ความประทับใจ ก็ 
อยากจะเรียนท่านสมาซิกเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านสอบถาม ถ้าท่านยังมีข้อ 
กังวลหรือข้อสงสัย ผมพร้อมที่จะตอบในทุกคำถามที่ท่านได้เสนอมา หรือถาม 
มา ขอขอบคุณครับ

มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี 
ผมจะขอมติที่ประขุมครับ นับองค์ประขุมครับ จำนวน ๒๒ ท่าน ครบองค์ 
ประขุมครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดิน และ 
สิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือครับ จำนวน ๒๑ เสียง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ 
งดออกเสียง ๑ เสียง ครับ

มตทิี่ประขุม เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ 
ดิน และส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๒๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การกำหนดสมัยประขุมสามัญ สมัยที ๒ 
ประจำป ี ๒๔๖๔ และสมัยสาม ัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๖ เชิญ 
เลขานุการสภาครับ

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๒๒ ในปีหนื่งให้มีสมัยประขุม 
สามัญสองสมัย และวรรคสิ่ สมัยประขุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้า 
กรณีจำเป็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประขุม 
สามัญออกไปอีกได้ ตามความจำเป็น ครั้งละไม'เกินสิบห้าวัน และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำบวบสมัย 
ประขุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มด้นประขุมสามัญประจำปีของแต่ 
ละสมัยในปีน้ับ วันเริ่มสมัยประขุมสามัญประจำปีของปีลัดไปและระยะเวลา
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นายแวอับดุลเล๊าะ ลือนอยายา

ของสมัยประขุมสามัญประจำปีสมัยนรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
นำปรึกษาในที่ประขุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน 
ข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

เรียนเชิญสมาซิกเสนอระยะเวลาวันประขุมสมัยสามัญ สมัยที่ เอ 
ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมผู้รับรองสองคน เชิญครับ เชิญท่านหาชัน

เรียนท่านประซานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายหาชัน รงมะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อำเภอรามัน ผม 
ขอเสนอกำหนดวันประขุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเปึนอย่างอื่นไหมครับ ไม่มี 
นะครับ ถ้าไม่มี เสนอเพียงหน่ีงคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก

มติท ี่ประชุม กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 
๒๕๖๕ ต้ังแต่วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอระยะเวลาวันประขุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมผู้รับรองสองคน เชิญครับ เชิญท่านหาชัน

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายหาชัน มีงมะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อำเภอ รามัน ผม 
ขอเสนอกำหนดวันประขุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง วับท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอผู้'รับรองด้วยครับ

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มี 
นะครับ ถ้าไม่มี เสนอเพียงหน่ึงคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก

มติที,ประชุม กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที ๑ ประจำปี 
๒๕๖๖ ต้ังแต่วันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น  ๆ เชิญครับ เชิญท่านแวอับดุลเล๊าะ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผมนายแวอับดุลเล๊าะ ลือนอยายา สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อำเภอ 
บันบังสตา วันนี้จะมาพูดในสองประเด็นครับ ประเด็นแรก เมื่อสองสาม 
อาทิตย์ก่อนครับ ฝนตกหนักนํ้าป่าไหลหลาก ทำให้คอสะพานและถนน หมู่ท่ี 
๙ บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันบังสตา จังหวัดยะลา 
ถึง หมู่ที่ ๒ กม.๒๖ ใน ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันบังสตา จังหวัดยะลา 
ระยะทางทั้งหมดประมาณ ๕ กิโลเมตร ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก เป็น 
อับตรายแก่ชิวิตและทรัพย์สินของผู้ใข้เส้นทางนี้ และทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลาได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงาบในพื้นที่ 
เสร็จสินเรียบร้อยแล้วประมาณสองอาทิตย์ ทำให้ซาวบ้านสัญจรไปมาตามปกติ 
แล้ว ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน และพีน้องประซาซนในตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 
และตำบลใกล้เคียง ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา ท ี่ไต ้ส ่งเจ้าหน้าท ี่และเครื่องจักรไปทำงาน ไปซ่อมแซมใบหมู่บ้าน 
ดังกล่าวนะครับ ต ้องขอขอบคุณท่านเป ็นอย่างส ูง ประเด็นที่สอง จาก 
เหตุการณ์ฝนตกหนัก เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน ทำให้บ้ําไหลเข้าในหมู่บ้าน 
เกิดอุทกภัยในหมู่บ้าน และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไต้มอบถุงยัง 
ชีพให้กับสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๐ ขุด ซ่ึง
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นายแวอับดุลเล๊าะ สิอนอยายา

ประธานสภา อบจ.ยะลา 
นายอับดุลฮาเล็ม แสแตนล

ประธานสภา อบจ.ยะลา 
นายก อบจ.ยะลา

ตำบลตาณาะปูเต๊ะที่ผมรันผิดชอบมีทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน ตำบลตลิ่งชันอีก ๕ 
หมู่บ้าน รวมท้ังหมด ๑๔ หมู่บ้าน สำหรับผมได้แจกถุงยังจัพที่ท่านนายกมอบ 
ให้นั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านและกระผมต้องขอขอบคุณท่านนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและคณะทุกท่านนะครับ ฃอฃอบคุณมากครับ 

มีสมาจักท่านใดเพ่ิมเติมอีกโหมครับ เชิญท่านอับดุลฮาเล็ม 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาจักสภาผู้ทรงเกยรติทุกท่าน 

กระผมนายอับดุลฮาเล็ม แสแตแล สมาจักสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อำเภอรา 
มัน จากที่ผมได้รับหนังสือแจ้งจากผู้บริหาร ว่าได้มีเครื่องจักรของ อบจ.ยะลา 
ได้ลงในพื้นที่เขตรับผิดชอบของผมหลายสาย จากการลงพื้นที่และได้อยู่ร่วมกัน 
กับพนักงาน อบจ.ยะลา ที่ได้ลงปฎิบ้ติงานพร้อมเครื่องจักรในเขตพื้นที่ดังกล่าว 
น้ัน ได้ยินคำตอบรับจากพื้นที่ว่า ต้องขอขอบคุณท่านนายก และ อบจ.ยะลา ท่ี 
ได้ให้ความสำคัญกับถนนหนทางที่ อบจ.ยะลา รับผิดชอบอยู่จะมีใบส่วนของ 
การไกล่เกลี่ย และปิดหลุมที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่'ว่าจะเป็นสายกาลูปิง- 
ยะต๊ะ หรือสายบาโงย-กอตอตือร๊ะ จากที่ได้เข้าไปร่วมประชุมในส่วนของสภา 
สันติสุขของอำเภอ ของตำบลเนินงาม จะมีถนนที่ทาง อบจ.ยะลา รับผิดชอบ 
อยู่ สายไม้แก่น-กือแล ของเนินงามนะครับ หมู่ที่ ๒ ผ่านหมู่ที่ ๗ และหมู่ที' ๓ 
เนินงาม ถนนสายนั้นเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนสายโกตาบารู-ทีเธน เชื่อม 
กับถนนทางหลวงชนบทสาย ๔๐๑๗ เป็นทางเชื่อมทางสัดเข้าสู่เมืองยะลา จะ 
เป็นถนนที่ยังดับแคบ อยู่ ไม่มีไหล่ทาง อุบัติเหตุก็ค่อนข้างที'จะเกิดบ่อย หน่ึง 
ในอุบัติเหตุก็คือ การจอดรถข้างถนนโดยไม,มีไหล,ทาง ทางพื้นที่ก็เลยได้ส่ง 
หนังสือมาทาง อบจ.ยะลา ให้ช่วยลงไปสำรวจว่า ถนนสายน้ันเป็นไปไดไหมท่ี 
จะขอขยายให้มีไหล่ทางครับ หนังสือก็ได้ส่งไปยังคณะผู้บริหารแล้วครับ ว่า 
ความต้องการของพื้นที่ม ีอย่างไรครับ ถนนสายนี้ทาง อบจ.ยะลา 'ก็ได้ส่ง 
เคร่ืองจักรไปไกล,เกลี่ยให้แล้ว ณ เวลานี้ได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับ ความโล่ง 
ความปลอดภัยมีน้อยมากล้าหากว่าเราไต้เห็นถนนสายนั้น ช่วงเข้าห่รีอ'ช่วง 
ชั่วโมงเร่งด่วน ถนนสายนั้นจะเป็นที่สัญจรที่ค่อนข้างจะพลุกพล่านมาก มี 
ประมาณ ๑๐๐ กว่าคนต่อชั่วโมง ฝากให้ทางผู้บริหารช่วยลงไปประเมินดูว่ามี 
การขยายเขตได้ไหมนะครับ ขอบคุณครับ

มีเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี เรียนเชิญท่านนายกครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาจักสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผมนายมุขตาร์ มะทา บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ก่อนอื่นก็ 
ต้องขอขอบคุณท่านสมาจักจาก อ.บันนังสตา ท่านแวอับดุลเล้าะ ฃอุอภัยที่ 
เอ่ยนาม และท่านสมาจักจากอำเภอรามัน ท่านอับดุลฮาเล็ม ฃออกัปที่เอ่ย 
นาม ที่ไต้นำเสนอในลิ่งที่ประซาซนให้มาสะท้อนให้ผู้บริหารของ อบอุ.ยะลา 
ได้รับทราบ ในเรื่องของถุงยังชีพ ก็ตามที่ท่านสมาจักได้อภิปราย ก็คือว่าทาง 
ฝ่ายบริหารไต้จัดสรรให้กับสมาจักคนละ ๑๐๐ ถุง ๓๐ เขต ก็ ๓,๐๐๐ ถุง 
อบจ. ได้ดำเนินการในเรื่องของถุงยังซีพนี้ ๔,๐๐๐ ถุง ก็ได้ตำเนินการสองส่วน 
ส่วนหนึ่งมอบให้ทางสมาจักไปมอบให้กับพี่บ้องประซาซนที่เดือดร้อน ตามที่ 
ท่านสมาจักเห็นสมควร หรือเหมาะสม ส่วนท่ีสอง อีก ๒,๐๐๐ ถุง ฝ่ายบริหาร 
ก็ได้ไปมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เราพิจารณาแล้วว่า ช่วง 
วันท่ี ๒๔, ๒๖, ๒๗ ที่ผ่านมา พื้นท่ีตรงนี้เดือดร้อนมาก เนื่องจากอยู่ใกล้แม่นั้า
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นายก อบจ.ยะลา สายบุร ี หรือในส่วนที'เราเห็บว ่า เป ็นพื้นที,ที'มีนํ้าไหลหลาก และก็พี,น้อง
ประ‘ชาซนเดือดร้อน ก็ไปดำเนินการ ดำเนินการไปได้หลายแห่งแล้ว วันนี้ 
หลังจากประชุม ท่านรองนายกห่านระเด่น ก็จะไปพื้นที่อีกสองตำบล ก็คือ 
ตำบลบาโรีะ และตำบลกาตอง เมื่อวันจันทร์ วันอังคาร ผมก็ไปที่ตำบลปะแด 
ในส่วนล่งอำเภอรามัน ก็ได้ดำเนินการแล้ว ก็คงไปไม่ได้ทุกพ้ืนท่ี ก็เสือกพ้ืนที่ท่ี 
เห็นว่ามันเดือดร้อนจริง  ๆ พื้นที่ไหนท่ีท่านสมาซิกได้ไปดูแลแล้ว เราก็มอบให้ 
ท่านสมาซิกไป แต่ล้าในพื้นที่ตรงไหนที่ท่านสมาซิกดูแลแล้ว แล้วเราเห็นว่า 
ควรที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม,ว่าเทศบาลเพิ่มเติม ก็เอา 
ส่วนที่มีอยู' ๒,๐๐0 ถุง ไปดำเนินการ ก็คงไม,เพียงพอ อันนี้ทุกคนก็เข้าใจว่า 
ด้วยพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียงลำดับความสำคัญครับ 
ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาซิกจากที่ส่ง line มา ทุกท่านก็กระจายทุกยังซีพ ซ่ึง 
มีจำนวนจำกัด ค่อนข้างที่จะเสือกกลุ่มเป๋าหมายที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ 
อบจ.ก็คือ กลุ่มที่เดือดร้อนจริง  ๆ กลุ่มที่ไม่สามารถซ,วยเหลือตัวเองได้ หรือ 
กลุ่มท ีประสบภัยจากนํ้าท ่วมทีผ ่านมาทำให ้บ ้านเรือนเลืยหาย ทรัพย์สิบ 
เสียหาย ในเรื่องของปศุสัตว์เสียหายต่าง  ๆ ก็กระจายเกือบทั่วถึง ถึงแม้ว่าจะ 
ได้คนละสิบยี่สิบถุง ท่านก็พยายามกระจายให้มันครอบคลุมทั้งหมด อันนี้ผมก็ 
ต้องขอขอบคุณท่านสมาซิกครับ และก็พยายามรายงานมาทาง line ทำให้ 
ทราบว่า ท่านสมาซิกทุกท่าน ที่ได้รับมอบถุงยังชีพนั้น ท่านไปดำเนินการ 
ทันทีท้นใดไมใครที่ว่าจะเก็บไว้โดยไม'ดำเนินการ ๓๐ เขต ก็ไปดำเนินการ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ ในส่วนของผู้บริหารก็จะพยายามให้ดำเนินการ คงจะจบใบ 
อาทิตย์นี้นะครับ ในเรื่องของท่านอับดุลฮาเล็ม น้ัน หนังสิอร้องเรียนมา ที่ผ่าน 
การประชุมสภาสันติสุขนั้น ผมมอบให้ฝ่ายซ่อมบำรุง ให้เขาไปพิจารณา อีก 
เรื่องหนึ่งที'อยากจะเรียนพวกเราว่า เนื่องจากสถานการณ์ของนํ้าที่ผ ่านมา 
ในซ่'วง'วัน,ท่ี ๒๕:,๒๖, ๒๗ น้ัน โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเราคาดไม่ถึง ทางองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลาก็พยายามที่จะเตรียมการในเรื่องของการชุดบ่อนํ้าตึ๋บ 
ในเรื่องของการชุดลอก เพื่อเตรียมการเรื่องภัยแล้ง แต่เราไม่ได้เตรียมการใน 
เรื่องของน้ําท่วม เพราะโดยปกติทั่วไปแล้ว บ้านเราปลายกุมภาพันธ์มันจะไม่มี 
นํ้าท่วมแล้ว มันจะเข้าสู่ในเรื่องของภัยแล้ง เพราะฉะนั้น การเตรียมการเราก็ 
เตรียมการในเรื่องของภัยแล้ง ในซ่วงสามวันฝนตกมาก ตกมากกว่าในซ่วงหน้า 
ฝนอีก บางแห่งเขาบอกว่าไม'เคยท่วม ปีน้ี'ท่วม หรือบางแห่งเซาบอกว่า ท่ีน่ี 
ท่วมทุกปีแต‘ปีนี้มากกว่าทุก  ๆ ปี มากกว่านั้าในรอบสามสิบปี เพราะฉะนั้น 
ความเสียหายมับมีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของถนนหนทางต่าง  ๆ คอ 
สะพาน เสียหายเยอะเกือบทุกแห่งครับ แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามี 
ถนนที่อยู่ในความรับผิดซอบ ๘๐ กว่าสาย คอสะพานขาด ถนนขาด ถนนถูก 
นํ้ากัดเซาะพัง ดินสไลด์ต่าง  ๆ จำนวนเครื่องจักรกล การบริหารจัดการก็ 
อยากจะเรียนท่านสมาซิกว่า เราจะให้ความสำคัญในเรื่องของถนนทีอยู่ใน 
ความดูแลของ อบจ.ก่อนเป็นลำดับแรก แล้วถนนที่อยู่ในความดูแลซองทาง 
หลวงซนบท ถนนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ถนนที่อยู่ในความดูแลของ 
อบต. เขาจะต้องซ่วงตัวเองก่อน แต่สามารถที่จะส่งหนังสือมาขออนุเคราะห์ 
จาก อบจ. ได้ แต่เราก็จะเรียงลำดับความสำคัญ ผมได้บอกกับทางทีมงาน 
ของ อบจ.ยะลา ว่า ถ้าดินสไลด์เล็ก  ๆ น้อย  ๆ อบต. เทศบาล สามารถที่จะเอา
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บายก อบจ.ยะลา เครื่องจักรที่อยูไนพี้บที่ไปเกลี่ย เพื่อให้พี่น้องประซาซนได้สัญจรไปมาก็ทำไป
ก่อน ถ้ารอ อบจ.เข้าไปทุกแห่ง มันเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะของเราเอง ซ่ึงไม่มี 
ใครจะมาข่าย เราก็จำเป็นที่จะต้องข่ายของ อบจ.ก่อน แต่ไม่ไข่ว่าจะไม่เป็น 
ช่วยนะครับในข่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะเข้าไปดำเนินการตามสักยภาพที่เรามี 
เพราะฉะนั้น ท่านสมาซิกอาจจะน้อยใจว่า ส่งหนังสือมาแล้วหรืออะไรต่าง  ๆ
แต่ไม่เห็บเครื่องจักรซอง อบจ.ไป ก็อยากจะเรืยนว่า ในเบื้องต้นเราก็จะไป 
ดำเนินการพื่นฟู ปรับปรุง ถนนที่อยู่ในความดูแลซอง อบจ.ก่อน ถามว่ามีมาก 
ไหม มาก เพราะนํ้ามันมาเร็วมาก และก็กัดเซาะดินเป็นโพรงทำให้ถนนพัง คอ 
สะพานขาด ในส่วนของตาเนาะปูเต๊ะนั้บ เนื่องจากว่าเป็นถนนที่อยู่ในความ 
ดูแลของ อบจ.ส่วนหน่ึง อยู่ใบความดูแลของ อบต.ส่วนหน่ึง ถ้าเราไม่ไปช่วย 
เราก็ไม,สามารถที่จะเอาเครื่องจักรของเราขึ้นไปดูแลถนนของเรา ซึ่งก็เกิด 
ความเสียหาย จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการใบเรื่องของคอสะพานให้มันเสร็จ 
ส้ิน อันนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่าง อบต.กับ อบจ. ก็ 
อยากจะเรียนท่านสมาซิกในเรื่องของการซ่อมแซม ก็พยายามดำเนินการวันนี้ 
ฝ่ายซ่อมบำรุงก็มานั่งอยู่ในห้องประขุมนี้ เพราะฉะนั้น การสะท้อนปัญหา 
อะไรต่าง  ๆ ท่านก็รับฟ้งและจะไปวางแผนดำเนินการ ท่านปลัดท่านก็มานั่งอยู่ 
ท่านดูแลกองข่างอยู' ก็สามารถที่จะฟ้งเสืยงสะท้อนจากพวกเรานะครับ ใน 
วาระอื่น  ๆ ผมอยากจะแจ้งอีกหนึ่งเรื่อง ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒(ะ๖๕ ทาง 
อบจ.พังงา จะนำผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิด จำนวน 
๑๐๐ กว่าคน มาดูงานที่จังหวัดยะลา และดูงานที่อำเภอเบตง ในส่วนของ 
จังหวัดยะลานั้น ก็จะมาดูงานที่ อบจ.ยะลา ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสบุน 
ในเรื่องของภารกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเขาจะ 
เดินทางจากจังหวัดพังงา มาถึงจังหวัดยะลา หัวรุ่งประมาณ 0๕ .00  น. เราก็ 
เตรียมการจัดสถานที่ที่มัสยิดโรงเรียนพัฒนาๆ ในการละหมาดหัวรุ่ง และ 
มารับประทาบอาหารมื้อเข้าที่ อบจ. ในส่วนของการดูงานก็คงจะได้บรรยาย 
เล็ก  ๆ น้อย  ๆ ในเรื่องที่ อบจ.ดำเนินการ อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ 
ขบบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ให้ทางผู้นำศาสนาของจังหวัด 
พังงา ซ่ึงนำโดย อบจ.พังงา ก็อยากจะเรียนว่าทุกท่าน ถ้าประสงค์ที,จะมาร่วม 
ก็สามารถมาร่วม ประมาณ ๐๖.๐๐ น. ถ้าจะมาต้องตื่นเข้านิดหนึ่ง แต่ถ้าคิดว่า 
นอนดีกว่า ก็ไม่เป็นไร แต่ท่านประธานสภาต้องมา ท่านสมาซิกที่อยู่ใกล้  ๆ ก็ 
อาจจะมาร่วมได้ แต่ท่านท่ีอยู่ไกล  ๆ ก็ไม่อยากให้ท่านกังวลว่า ต้องตื่นเข้า กว่า 
จะมาต้องตื่บตีสองตีสาม ก็ไม่เป็นไรแต่เรียนเพื่อทราบ ท่านที่อยู่ท ี่เบตงก็ 
อาจจะไปพบผู้นำศาสนาของพังงาเดินในตลาด ก็ทักทายบ้าง และก็แนะนำว่า 
ผมเป็นสมาซิกสภา อบจ.ยะลา เขตอำเภอเบตง แต่เขาช่วยเหลือตัวเองได้ เขา 
ก็อาจจะไป Skywalk หรือไม่ถ้าท่านที่ปรึกษาว่างก็ช่วยไปรับ ผมก็ไม'แน่ใจว่า 
เขาไป Skywalk หรือไม่ แต่ว่าเขาไม่ได้รบกวนพวกเรา เขารบกวนในเรื่องของ 
ที่ละหมาดหัวรุ่ง และก็ฃออาหารเข้าหนึ่งมื้อ นอกนั้นเขาช่วยเหลือตัวเองไปที่ 
อำเภอเบตง ก็อยากจะเรียนว่า วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มีคณะผู้นำศาสนา 
จากจังหวัดพังงา นำโดย อบจ.พังงา มาดูงานในจังหวัดยะลา ใบอำเภอเบตง 
สมาซิกท่านใดที่ไมต่ิดภารกิจ และกส็ามารถมาได้ ก็เซิญมาร่วมต้อนรับกับทาง 
อบจ.ยะลา ด้วยนะครับ ในวาระอื่น  ๆ ก็มีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ
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