
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีญาลอ (ข้ัน ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๘

เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 
เม่ือวันพุธท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ญัตติ ขออนุมติแก้1ขเปลี่ยนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งุบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการชุดโปรแกรม 
สำหรับบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลและรถยนต์

ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน ๔ รายการ 
รวมเปีนเงินท้ังส้ิน ๗๗๔,๗๐๐.-บาท

ญัตติ ขออนุมิติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เม่ือไปต้ังจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ,งก่อสร้าง 
จำนวน ๑๘ รายการ รวมเปีนเงินท้ังส้ิน ๕๒,๘๖๒,๗๐๐.-บาท

ญัตติ ขออนุมัติก้นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ รวมเปีน 
เงินท้ังส้ิน ๕๒,๘๖๒,๗๐๐.-บาท

เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กีฬา และการ 
ท่องเท่ียว

เร่ือง อ่ืน  ๆ (ถ้ามี)



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
สมัยสามัญ สมัยที ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วับพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑0.๐๐  น.
ณ ห้องประชุมศรีญาลอ (ชั้น ๑ ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม
ลำดับ

ท ี่

ซ่ือ -  สกุล ลำดับ
ที่

ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง

๑. นายมะหะมะ วาแมดีขา ๑. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา
๒. นายซอมะ มะเซ็ง ๒. นายระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา
๓. นางนาเดีย พร้อมมล ๓. นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธ้ี รองนายก อบจ.ยะลา
(ร^. นายวัฒธน วงศ์ขจรอาภา Gl . นายเฟาซี กะโด เลขานุการนายก อบจ.ยะลา
๕. บายณรงค์ฤทธี้ ขุนหมวก ๕. นายมนเทียร แตปซ ที่ปรืกบานายก อบจ.ยะลา
๖. นายวันอาฮาหมัด มามะ ๖. นายจำรัส สีทองช่ืน ปลัด อบจ.ยะลา
๗. นายอะห้หมัด บอสตา ๗. น.ส.รุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัด อบจ.ยะลา
๙. นายมะแกเสาะ ดาละฃ ๘. นางณีขาพร โอภาโส หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
๙. นายมานะ ปาดอ ๙. นายสรรเพซญ กุลวีจิตร เลขานุการ อบจ.
๑๐. นายพันเลิศ เห็ง ๑๐. นางกัสมะห์ เก้ือกล ผอ.กองยุทธศาสตร์ๆ
6 ) 6 ) . บายประชิศวร์ แมเราะ ๑๑. น.ส. อรัญญา ยอแสง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ (แทน)
๑๒. นาย .เะลาว ี บิงดอเล๊าะ ๑๒. นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผอ.กองคลัง
๑๓. นายาอเซ็ง ยะรัง ๑๓. นางซไวดา มะแซ ผอ.กองการค์กบาฯ
๑๔. นายหาชัน ม งิมะ ๑ (ริ^. นายสมบรณ์ เสนพงษ์ รก.ผอ.กองช่าง
๑ (SL. นายอับดุลฮาเล็ม แสแตแล ๑๕. นางมณฑา สมมาตย์ เลขานุการสภา อบจ.ยะลา
๑๖. นายเตาหิเกฮีดายะห์ บาโง ๑๖. น.ส.กาญจนา สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
๑๗. นายน ุอ ำ มัดอันวารํ แดวอสนุง ๑๗. นางมัลลิกา การะเกตุ นักจัดการงานท่ัวไปขำนาญการ
๑ ๙. บายอาฮามะ สานอ ๑๙. นายธาดา แก้วขด เจ้าพนักงานธุรการขำบาญงาน
๑๙. นายมะรอชิ รอยิง ๑๙. น.ส.นุร ี'ชัน เต๊ะหลง เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
๒๐. นายมะซานี มะมิง ๒๐. น.ส.ภัทรานิษฐ์ จตุมณีสุวรรณ์ ผ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นาย'เวอับดุลเลิกะ สือนอ.ยายา
๒๒. นาย.นรงค์ หาญณรงค์
๒๓. นายมะฮะมะยูโซ๊ะ ปาแว
๒๔. บายอาหะมะ อาลิมาส๊ะ
๒๕. นายรอสลิ หะ
๒๖. นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายอับดุลเลาะ สะดะ (ลาป่วย)
๒. นายสมัง สะระยะ (ลาป่วย)
๓. น' ยรำมีอลิ เจิเะแวกูนง (ลาป่วย)
๔. น'■ ยสัณฑนพ ยานุมาศยุคล . (ลาป่วย)



เริ่มประชุม

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา
(นางมณฑา สมมาตย์)

ประรานสภา อบจ.ยะลา
(นายมะหะมะ วาแมดีซา)

เวลา ©๐.00 น.

เม่ือสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มาครบองค์ประชุม 
แล้ว จำนวน ๒๕ ท่าน ดิฉันขออนุญาต เรียนเซิญท่านประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดยะลา ดำเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญค่ะ 
ท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และท่าน 

ผ ู้ทรงเก ียรต ิท ุกท ่าน  กระผมม ีความ ย ิน ด ีเน ิน อย ่างย ิ่ง  ท ี่ได ้ทำหน้าท ี่ 
ประธานสภาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครั้งบี้ ซ่ีงเนิน 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือครบ 
องค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม ณ บัดบี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เริอ่ง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ก่อนอื่นกระผมขอแสดงความยินดีกับท่านรองปลัดรุ่งกานค์ สิริรัตน์ 

เรืองสุข นะครับ ที่ได้รับเข็มพระราชทานรางวัลสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ปรบมือให้ท่านหน่อยครับ เพื่อเนินเกียรติให้ท่านและองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา นะครับ

๑. เรื่องแจ้งให้ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพื่มเติม 
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ 
อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาห้องถ่ิน (เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเดิม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖) และ (เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ส่าหรับรายละเอียดได้จัดวางไว้บนโต๊ะทุกท่านแล้วนะครับ 

๒. มีสมาชิกลา จำนวน ๔ ท่าน ครับ
- นายรำมีอลี เจ๊ะแวกูนิง
- นายอับดุลเลาะ สะดะ
- นายสมัง สะระยะ
- นายลัณฑนพ ยานุมาศยุคล

๓. วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ขอให้ท่านสมาซิกทุกท่านเตรียมตัวมา 
ถ่ายรูปเพื่อท่าวารสารโดยแต่งกายกางเกงสแลคลีดำ เสื้อขาว เน็คไทลีเขียวนะ 
ครับ สวมทับด้วยสูท ท่านใดท่ียังไม่ได้อบรมก็ไม่เนินไรขอสับเปล่ียนกับคนท่ีได้ 
อบรม ไม่เนินไรนะครับ เริ่มตั้งแต่ ๙ โมงเข้า อย่าลืมนะครับวันอังคารที่ ๒๗ 
ท่านท่ีไม่มาช่วยแจ้งไปด้วยนะครับ



ประรานสภา อบจ.ยะลา

เลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม 
(นายหาชัน มิงมะ)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน กระผมนายหาชัน มิงมะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เขต ๓ อำเภอรามัน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้

บ ันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 
๕/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ช้ัน ๔ 

ผู้มาประชุม
๑. นายมะลาวี บิงดอเล๊าะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑๐ อ.เมือง 

ประธานกรรมการ
๒. นายมานะ ปาดอ .สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๗ อ.เมือง กรรมการ 
๓. นายมะฮะมะยูโซ๊ะ ปาแว สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.เบตง 

กรรมการ
๔. นายอาฮามะ สานอ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.ยะหา กรรมการ 
๕. นายกอเซ็ง ยะรัง สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อ.รามัน กรรมการ 
๖. นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต อ.กาบัง กรรมการ 
๗. นายหาชัน มิงมะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.รามัน 

กรรมการและเลขานุการ 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อค่ณะกรรมการตรว่จรายง่านการประชุมมา'ครบองค์ประชุมแล้ว 
นายมะลาวี บิงดอเล๊าะ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทำ 
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปีดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบ 
วาระ ประธานได้ให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบคำถูกคำผิด 
ตลอดจนเนื้อหาสาระ ว่าได้ใจความถูกต้องตรงกันหรือไม่ รวมทั้งการขอเสนอ 
แก้!'ขข้อความ สำหรับการตรวจครั้งนี้ คือ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๕



๓ -

เลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภา อ,บจ.ยะลา

นายก อบจ.ยะลา 
(นายมุขตาร์ มะทา)

ประธานไดให้เจ้าหน้าท่ีเปิดเทปบันทึกการประชุมสภาดังกล่าวข้างต้ 
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ รายงานการประชุมสภาฯ จนน 
เสร็จ ปรากฏว่า ไม่มีการขอเสนอแก้ไขข้อความเพิ่มเติมแต่ประการใด น่ 
ประชุมเวลา ๑เอ.๐๐ น. ลงซ่ือ นายหาชัน มิงมะ เลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม บันทึกการประชุม ขอบคุณครับ

เฃิญท่านสมาซิกครับ ท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายงานก 
ประชุมหรือไม่ เขิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม,มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ แ 
เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ จำนวน ๒๕ ท่าน ครบองค์ประชุมค,' 
ต่อไปผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดรับรองรายงาบการประชุมณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ0' 
๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ รับรอง ๒๕ เสียงคไ 
สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนวังห'1 
ยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาf 
๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ งดออกเสียงไม,มีนะครับ

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์ก' 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ น 
วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับรอง ๒๕ เสียงครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แร 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณ 
รายการชุดโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรโ 
และรถยนต์ เรียนเชิญท่านนายกแถลงเสนอญัตติ ครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนวังหวัดยะลา สำหรํ 
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมา 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์และระเบี?. 
วาระท่ี ๔ ญัตติ,ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. 
๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อทำการเบิกจ่ายใ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาให้รองนา? 
องค์การบริหารส่วนวังหวัดยะลา นายระเด่น สะมะแอ เป็นผู้เสนอญัตติค' 
ขออนุญาตครับ



ประธานสภา อบจ.ยะลา 
รองนายก อบจ.ยะลา 
(นายระเด่น สะมะแอ)

"(ร? —

ครับอนุญาตครับ เรียนเชิญครับ ระเบียบวาระที่ ๓ ก่อนครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครับ กระผม นายระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วน 
จ ังหวัดยะลา ได ้ร ับมอบหมายจากท่านนายกเสนอญัตติขออนุม ัต ิแก ้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หมวดค่าครุภัณฑ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได ้ต ั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดชื้อขุดโปรแกรมสำหรับบริหารงาน 
ซ่อมและบำรุงรักบาเครื่องจักรกลและรถยนต์ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๕0,00๐ 
บาท ของกองข่าง แต่รายละเอียดคำขี้แจงเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อขุดโปรแกรม 
สำหรับบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและรถยนต์ ซึ่งการจัดชื้อ 
ดังกล่าวถอเป็นการจัดชื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทีมีขายตามท้องตลาดทั่วไปและ 
นำมาใช้งานได้ทันที แต่สำหรับขุดโปรแกรมบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษา 
เครื่องจักรกล เป็นการกำหนดคุณลักษณะชื้นมาใหม่เฉพาะงานนั้น  ๆ และให้ 
ผู้รับจ้างดำเนินการเขียนหรือสร้างโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งเป็นการจ้า3พัฒนา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบกับผลจากการประขุมคณะทำงานพิจารณา 
กล ั่นกรองโครงการจ ัดห าระบบคอมพ ิวเตอร ์ของห น ่วยงานในส ังก ัด  
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ คณะกรรมการๆ ได้พิจารณากลั่นกรองครุกัณฑ์ดังกล่าว มีช้อเสนอแนะ 
ว่าในการกำหนด TOR ให้เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้

๑. ออกแบบให้ระบบรองรับการใช้งานได้ทั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา และเพิ่มรายละเอียดให้ครอบคลุมให้มากช้ืน

๒. ออกแบบระบบให้รองรับการใช้งาน GPS ได้ด้วย 
๓. ออกแบบระบบให้สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา' 

ในแด่ละปีว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
จึงจำเป ็นต้องขอแก้ใฃเปลี่ยนแปลงคำชื้แจงงบประมาณรายจ่าย 

รายการดังกล่าว ซ่ึงทำให้ลักษณะ คุณภาพเปลี่ยน
ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชื้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.



๒๕๖๕ รายการชุดโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเคร่ือง 
จักรกลและรถยนต์ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี ครับ

ข้อความเดิม
ชุดโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ 

รถยนต์ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อมและ 

บำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลและรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้
๑. สามารถวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน (PM) 

พร้อมค่าใข้จ่าย (หน่วยงานบำรุงรักษาเอง)
๒. สามารถรายงาบการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือนที่ผ่านมา 

(PM) พร้อมค่าใช้จ่าย' (หน่วยงานบำรุงรักษาเอง)
๓. สามารถรายงานการสต็อค อะไหล่คงคลัง และรวมมูลค่า 

ของสต็อค พร้อมการแจ้งเดือนเม่ืออะไหล่ใกล้หมด
๔. สามารถเก็บประวัติข้อมูลการซ่อมจากอู่/ร้านค้าที่ทำการจัดซื้อ- 

จัดจ้างซ่อมและจากการทำ (PM) เองของหน่วยงาน
๕. สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักร (การซ่อม 

จากอู่/ร้านค้า) แต่ละปี (เพ่ือของบประมาณ)
๖. สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออะไหล่คงคลังแต่ละปี 

เพ่ือใช้ทำ (PM) หน่วยงานบำรุงรักษาเอง (เพ่ือของบประมาณ)
๗. สามารถรายงานอัตราสิ้นเปลืองเซ้ือเพลิงของเครื่องจักรแต่ละตัว 
๘. สามารถบันทึกประวัติและรายงานการซ่อมและบำรุงรักษาพร้อม 

ค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดของแต่ละดันและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี
- •เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีคว่ามจำเป็นต้องใช้งาน ซ่ีง'ไม่มี 

ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณจึงจัดซื้อตามราคา 
ท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)



รองนายก อบจ.ยะลา ข้อความใหม่
ชุดโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ 

รถยนต์ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- เพ ื่อจ ่ายเป ็นงานจ ้างพ ัฒ นาซอฟต ์แวร ์ช ุดโปรแกรมสำหร ับ  

บริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและรถยนต์ จำนวน ๑ ช ุดม ื 
คุณลักษณะ ดังนี้

๑. สามารถวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและรถยนต์ตาม 
ระยะเวลา (PM) พร้อมค่าใช้จ่ายรายปีและรายเดือนได้

๒. สามารถรายงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและรถยนต์ตาม 
ระยะเวลา (PM) พร้อมค่าใช้จ่ายรายปีและรายเดือน

๓. สามารถจัดการเรื่องงานสต็อคอะไหล่คงคลังได้ 
๔. สามารถ่วางแผนการจัดซื้อและควืบคุมนี้ามันเชื้อเพลิงและสาร 

หล่อล่ืนพร้อมค่าใช้จ่ายได้
๕. สามารถจัดเก็บประวัติการซ่อมจากลู่/ร้านค้าที่จัดชื้อ-จัดจ้าง 

ซ่อมและจากการบำรุงรักษา (PM) ได้
๖. สามารถสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมและการบำรุงรักษา 

รวมท้ังหมดและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีของเครื่องจักรกลและรถยนต์ท้ังหมดได้
๗. สามารถประมาณการค่าใช้จ,ายในการซ่อมบำรุงและการจัดชื้อ 

อะไหล่คงคลังแต่ละปีเพ่ืองบประมาณทั้งจ้างซ่อมและบำรุงรักษาได้
๘. สามารถแสดงสถานะของเครื่องจักรกลและรถยนต์ที่ออก 

ทำงานในโครงการต่าง  ๆ และสรุปภาพรวมทั้งหมดพร้อมทั้งสามารถออก 
รายงานการใช้รถยนต์ได้ทุกดันทุกเดือน

๙. สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาและราคาขายทอดตลาดตาสุด 
ขอ่งเครื่องจักรกลและรถยนต์ได้ตามหลักสากล

๑๐. สามารถใช้งานกับส่วนราชการต่าง  ๆ ในหน่วยงานได้ ซ่ีง 
สามารถเช ้าใช้งานระบบโปรแกรมได้ท ุกอุปกรณ์โดยผ่านเว็บไซต์ ทาง 
อินเตอร์เน็ต โดยสามารถ LOG - IN ด้วย Username และ Password ก่อน 
ใช้งานโปรแกรม รวมถึงกำหนดสิทธ้ิการใช้งานโปรแกรม สำหรับผู้ใช้งานแต่ละ 
คน

- ๖ ' -

๑๑. ฟ้งชั่นเพิ่มเติมเพ่ือรองรับงานท่ีจะเพ่ิมในอนาคต



- ๗ -

รองนายก อบจ.ยะลา

•ประธานสภา อบจ.ยะลา

- รองรับกับระบบติดตามรถยนต์ (GPS) ให้สามารถแสดงผล 
ร่วมกับโปรแกรมไดในอนาคต

- สามารถออกรายงานสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเรื่องค่าซ่อม 
บำรุง ค ่าบำรุงร ักษาตามระยะเวลากำหนดและค่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับน ํ้าม ัน 
เช้ือเพลิงเปรียบเทียบได้ทุก  ๆ ปี

- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกลาวมีฅวามจำเป็นต้องใช้งานซ่ีงไม่มี 
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงจัดชื้อตาม 
ราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ืแจงงบประมาณรายจ่าย 
ในงบลงทุน ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที, 
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน

จึงได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณา 
อนุมัติแก้!ขเปล่ียนแปลงคำช้ืแจงดังกล่าวต่อไปครับ

เชิญท่านสมาซิกอภิปรายครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม,มีผมจะขอ 
มติที่ประขุมครับ นับองค์ประขุมครับ จำนวน ๒๖ ท่านครับ ครบองค์ประขุม 
ครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค0าชื้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการขุดโปรแกรม 
สำหรับบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและรถยนต์ โปรดยกมีอ 
ครับ จำนวน ๒๕ เสียงครับ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำ 
ชื้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
รายการขุดโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ 
รถยนต์ โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ งดออกเสียง ๑ เสียงครับ

มติที่ประขุม เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชื้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
รายการขุดโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อม:.เละบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ 
รถยนต์ จำนวน ๒๕ เสียงนะครับ



ประรานสภา อบจ.ยะลา ระเบ ียบวาระท ี่ ๔ ญ ัตต ิจออน ุม ัต ิก ัน เง ิน งบ ป ระมาณ รายจ ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภ ัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ 
ผูกพัน จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๔,๗๐๐.- บาท เชิญท่าน 
รองนายกเสนอญัตติครับ

รองบายก อบจ.ยะลา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ กระผมนายระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน เพื่อทำการเบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติ เรื่องขอ 
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ กรณียังมิได้กอหนี้ผูกพัน เพื่อทำการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๗๗๔,๗๐๐.- บาท ประกอบด้วย 

•สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- แผนงานบริหารงานทั่วใป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 

ประกอบด้วย
๑. ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายนอกสำนักงานและภายใน 

อาคาร จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
กองช่าง
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
๑. เครื่องพิมพ์ Am Inkject Printer จำนวนเงิน ๘,๗๐๐.- บาท 
๒.ขุดโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล 

และรทยนต์ จำน่วนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท่ - - -
๓. ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสำหรับงานอาคารและโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน ๑ ขุด จำนวนเงิน ๑๑๖,๐๐๐.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ 
กำหนดไว้ว่า "ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง 
มิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มิความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กร

“ ๘ -



- ๙ -

รองนายก อบจ.ยะลา ปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะ
เวลาหนี่งปี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงก- 
ดงกล่าวมีความจำเป็นในการพัฒนาองค์กรอย่างมาก ดังน้ัน เพื่อปฏิบัติา 
เป็นไปตามระเบียบข้างต้น จึงขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมา 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เร์ 
พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เพื่อเบิกจ่ายเงินภายใ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ซึ่งรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีมิ! 
ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ ร-ายการนั้น อยู่ในมือของท่านสมาซิกแล้วคร้ 
ขอบคุณมากครับ

ประธานสภา อบจ.ยะลา เซิญท่านสมาซิกอภิปรายครับ มีไหมครับ ถ้า'โม่มี ผมจะขอมติท่ีประใ
ครับ จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุมครับ สมาซิกท่านใดอนุมัติให้กันเใ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ กร 
ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๗๗๔,๗๐๐.- บ'' 
โปรดยกมีอครับ จำนวน ๒๕ เสียงนะครับ สมาซิกท่านใดไม,อนุมัติให้กันเงิ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ กร 
ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๗๗๔,๗๐๐.- บ" 
โปรดยกมือครับ ไมมันะครับ งดออกเสียง ๑ เสียงครับ

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่'' 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิไต้ก่อหน้ีผูกจ่ 
จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๗๗๔,๗๐๐.- บาท จำนวน ๒๕ เสียง 
นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่' 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดf 
ครุภัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ รวมเป ็นเง ินท ั้งเ 
๕๒,๘๖๒,๗๐๐.- บาท เรียนเซิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ กระผม,นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะ! 
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. 
๒๕๖๕ เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



นายก อบจ.ยะลา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะดำเนินการแกไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประซาขน ในเรื่องของการซ่อมบำรุงทางที่ซำรุด ที'อยู่ในความ 
รับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซี่งปัจจุบันถนนหลายเส้นทาง 
มีความชำรุด เสียหาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประขาซน และเกิดอันตราย 
แก่ผู้สัญจรไปมา อีกท้ังยังมีความจำเป็นในเร่ืองของการบริหารจัดการขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จีงฃอเสนอญัตติขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ จำนวน ๑๘ รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๕๖,๘๖๒,๗๐๐ บาท โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่ ๑ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง 
ห้องถ่ิน ยล.ถ ๑ -  ๐๐๕๔ บัานกาบัง - บ้านบายล ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา งบประมาณ ๗,๕๖๓,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง ผิวทาง กว้าง ๖.๐๐
เมตร ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร 
หริอมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ี
กำหนด)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๗,๓๖๓,๐๐๐.- บาท
- อยู่ในความรับผิดชอบของกองซ่าง
ลำดับที่ ๒ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง 

ห้องถ่ิน ยล.ถ ๑ -  ๐๐๖๐ บ้านราโมง - บ้านไทรย้อย ตำบลยะรม อำเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๙,๙๘๓,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมบำรุงทางผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑.๔๙๐ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)

. - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดชอบของกองซ่าง
ลำดับที่ ๓ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง 

ห้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐๐๖๗ บ้านหาดทราย - บ้านบายิ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ 
บันนังสตา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๑.๒๕๐ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 
๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร แบบไม่มีทางเท้า จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบจ. 
ยะลา ท่ีกำหนด)

- ๑ ๐  -



<5)(5) —

นายก อบจ.ยะลา - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
อยู่ในความรับผิดชอบของกองฃ่าง

ลำดับที, ๔ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหล 
ท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐๐๐๘ บ้านบาโงบาแด ตำบลสะเตงบอก -  บ้านกะตู' 
ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐ 
บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ น. 
ระยะทาง ๐.๕๒๐ กิโลเมตร ไหล,ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรื 
พ้ืนท่ี1มืน้อยกว่า ๔,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
ลำดับท่ี ๕ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน บ้าน 

กูวา หมู,ท่ี ๑ ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา งบประม' 
๓,๑๖๗,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน ขน 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
ลำดับที่ ๖ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน บ้ 

เกะรอ หมู่ท่ี ๑ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประม'
๓,๑๔๒,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน ขน 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
ลำดับท่ี ๗ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน บ้าน 

ตะโละติโป หมู่ท่ี ๔ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะ 
งบประมาณ ๓,๑๗๐,๐๐๐.- บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน ขนาดกว 
๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยูในความรับผิดชอบของกองช่าง



*

นายก อบจ.ยะลา ลำดับท่ี ๘ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล- ๒ ช้ัน น้าน
ซะเมาะ หมู่ท่ี ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา งบประมาณ 
๓,๑๗๒,0๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชัน ขนาดกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดซอบฃองกองช่าง
ลำดับท่ี ๙ โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียนลำพะยาประซา 

นุเคราะห์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 

(ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดซอบซองกองการศึกษาฯ
ลำดับที่ ๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดยะลา (ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดซอบของสำนักปลัดๆ
ลำดับท่ี ๑๑. โครงการปรับ่ปรุงอัฒจรรย์สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอ 

รามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอัฒจรรย์สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอ 

รามัน จังหวัดยะลา (ตามแบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดชอบซองสำนักงานเลขาฯ
ลำดับท่ี ๑๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.โครงหลังคา 

เหล็ก ๑ ช้ัน พร้อมอาคารประกอบ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา งบประมาณ ๑,๔๓๗,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 
๑ ช้ัน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ (ตาม 
แบบ อบจ.ยะลา ท่ีกำหนด)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดซอบของกองช่าง

- ๑๒ -



- ๑๓  -

นายก อบจ.ยะลา ลำดับที่ ๑๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารซ่อมบำรุง และร้ัว คสล. 
ณ ศ ูนย ์เคร ื่องจ ักรกล องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดยะลา งบประมาณ
๓,๔๘๐,0๐๐.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารซ่อมบำรุง และ ร้ัว คสล. สูง ๒ 
เมตร พร้อมประตูเข้าออกและฟ้าย คสล. ความยาวรวม ๓๑๔ เมตร
ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ตามแบบ อบจ.ยะลา 
ท่ีกำหนด)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
ลาดับท่ี ๑๔. โครงการก่อสร้างกำแพงกันตล่ิง หมู่ท่ี ๔ บ้านจาเราะซูซู 

ตำบลธารนํ้าทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ขนาดกว้าง ๑๐๐.๐๐ เมตร

ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร ('ตามแบบ อบจ.ยะลา ที,กำหนด) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

- อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
ลำดับที่ ๑๔. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 

พร้อมขุดโปรแกรม งบประมาณ ๑,๑๓๔,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมขุดโปรแกรม 

จำนวน ๓๐ เคร่ือง  ๆ ละ ๓๗,๘๐๐.- บาท
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบด้วย

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- กองคลัง
- สำนักงานเลขาฯ
- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กองการเจ้าหน้าที่
- โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์
- กองช่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน ๒ เคร่ือง 
จำนวน ๔ เคร่ือง 
จำนวน ๙ เคร่ือง 
จำนวน ๓ เคร่ือง 

'จำนวน ๓ เคร่ือง 
จำนวน ๓ เคร่ือง 
จำนวน ๔ เคร่ือง 
จำนวน ๒ เคร่ือง

ลำดับท่ี ๑๖. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุด 
โปรแกรม งบประมาณ ๗๔,๖๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ก พร้อมชุดโปรแกรม 
จำนวน ๒ เคร่ือง  ๆ ละ ๓๗,๘๐๐.- บาท



นายก อบจ.ยะลา - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์'ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑ เครื่อง
- กองสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ลำดับที่ ๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 

พร้อมขุดโปรแกรม งบประมาณ ๕๔๙,๖๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมขุดโปรแกรม จำนวน ๑๒ 

เคร่ือง  ๆละ ๔๔,๘๐๐.- บาท
- เป ็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดขอบของกองช่าง
ลำดับท่ี ๑๘. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม,ตํ่ากว่า ๓๖,๐๐๐ 

ป็ทียู งบประมาณ ๔๐๙,๔๐๐.- บาท
- เพ ื่อจ่ายเป ็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ 

เคร่ือง  ๆ ละ ๔๔,๔๐๐.- บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
๑) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด'ไม่ตรก,ว่า ๓๖,๐๐๐

ปีทียู

๒) แบบ'แขวน
- เป็นไปตามบัญขีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวข้างด้น ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณเพื่อการน้ี 

ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุนัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และสามารถดำเนินการได้เดยการ 
อนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
อนุมัติของสภาห้องถ่ิน

จึงได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพิจารณา 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป ขอขอบคุณครับ

- ๑  (si —



ประธานสภา อบจ.ยะลา 
นายก อบจ.ยะลา

ประธานสภา อบจ.ยะลา

นายก อบจ.ยะลา

เชิญพ่านสมาซิกอภิปรายครับ มีไหมครับ เชิญพ่านนายกครับ 
เรียนพ่านประธานสภาท่ีเคารพ และพ่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 

ทุกพ่านครับ กระผมนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะ, 
กระผมขออนุญาตที่จะแกไขโครงการที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันต 
หมู่ท่ี ๔ บ้านจาเราะซูฃู ตำบลธารนํ้าทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะ
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ขนาดกว้าง ขอแก้ไขน่ 
ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ยะลา 
กำหนด) ครับ ขอขอบคุณครับ

ครับโครงการท่ี ๑๔ ขอแก่ไขจากความกว้างเป็นความยาว ๑๐๐.C 
เมตร มีพ่านสมาชิกจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมคใ 
จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุมครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนนิ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่าย'เน็ 
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ รา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๒,๘๖๒,๗๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ อนุมัติ ๒๕ เสียงนะครํ 
สมาชิกพ่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา 

.พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินแล 
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๘๖๒,๗๐๐.- บา 
โปรดยกมือครับ ไมมันะครับ งดออกเสียง ๑ เสียงครับ

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค, 
ครุภัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้ 
๕๒,๘๖๒,๗๐๐.- บาท จำนวน ๒๕ เสียงนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง 
กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน ๑๘ รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
๕๒,๘๖๒,๗๐๐.- บาท เรียนเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ

เรียนพ่านประธานสภาท่ีเคารพ และพ่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ทุกพ่านครับ กระผมนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะล'' 
สำหรับระเบียบวาระที' ๖ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ผมขออนุญาตพ่านประธาน 
สภาให้ นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธ้ิ รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา เป็นผู้เสนอญัตติครับ ขออนุญาตครับ



- ๑ ๖  -

ประธานสภา อบจ.ยะลา ครับอนุญาตครับ เรียนเชิญครับ
รองนายก อบจ.ยะลา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติ
(นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ้) ทุกท่านครับ กระผมนายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธํ่ รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากท่านนายก ให้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหนี้ 
ผูกพัน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มีมติอนุมัติให้โอนเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซี่งตั้งจ่ายจากเงินเหลือ 
จ่ายและไม1มีความจำเปีนต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปต้ัง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน ๕๒,๘๖๒1๗๐๐.- 
บาท ดังน้ี

ลำดับที่ ๑ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง 
ท้องถ่ิน ยล.ถ ๑ -  ๐๐๕๔ บ้านกาบัง - บ้านบายอ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย งบประมาณ ๗,๕๖๓,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๒ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง 
ท้องถ่ิน ยล.ถ ๑ -  ๐๐๖๐ บ้านราโมง - บ้านไทรย้อย ตำบลยะรม อำเภอเบตง 
จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย งบประมาณ ๙,๙๘๓,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๓ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง 
ท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐๐๖๗ บ้านหาดทราย - บ้านบายิ ตำบลตลิ่งซับ อำเภอ 
บันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย งบประมาณ ๗1๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๔ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง 
ท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๘ บ้านบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก -  บ้านกะดูปะ 
ตำบลบันมังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย งบประมาณ 
๒1๗๐๐1๐๐๐.- บาท

ลำดับท่ี ๕โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน บ้าน 
กูวา หมู่ท่ี ๑ ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๓1๑๖๗1๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๖ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน บ้าน 
เกะรอ หมู่ท่ี ๑ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๓1๑๕๒1๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๗ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน บ้าน 
ตะโละติโป หมู่ท่ี ๔ ตำบลบันนังสาเรง อำ๓ อเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 
๑ หลัง งบประมาณ ๓1๑๗๐1๐๐๐. บาท



- ๑๗  -

รองนายก อบจ.ยะลา ลำดับท่ี ๘ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ข้ัน บ้าน
ซะเมาะ หมู่ท่ี ๔ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ห 
งบประมาณ ๓,๑๗๒,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๙ โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียนลำพะยาประซ 
เคราะห์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง งบประม'' 
๘๗๐,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์ก 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ห 
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ลำดับท่ี ๑๑ โครงการปรับปรุงอัฒจรรย์สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำน 
รามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑,๕๐๐,OOC 
บาท

ลำดับท่ี ๑๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลัง! 
เหล็ก ๑ ข้ัน พร้อมอาคารประกอบ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่' 
จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๔๓๗,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารซ่อมบำรุง และ!ว คส 
ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การ'บริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ ห! 
งบประมาณ ๓,๔๘๐,๐๐๐.- บาท

ลำดับท่ี ๑๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันตล่ิง หมู่ท่ี ๔ บ้านจาเราะซู^ 
ตำบลธารนํ้าทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง งบประมา 
๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๑๔ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน ๓๐ เคร่ือง งบประมาณ ๑,๑๓๔,๐๐๐.- บาท

ลำดับท่ี ๑๖ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตนุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมจ 
โปรแกรม จำนวน ๒ เคร่ือง งบประมาณ ๗๔,๖๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๑๗ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน ๑๒ เคร่ือง งบประมาณ ๔๔๙,๖๐๐.- บาท

ลำดับท่ี ๑๘ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด'โม่ตาก'ว,า ๓๖,๐๐๐ 
บีทียู จำนวน ๙ เคร่ือง งบประมาณ ๔๐๙,๔๐๐.- บาท

เนื่องจากรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถดำเนินการก่อหน้ีผูกซํ 
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จึงมืความจำเป็นต้องขออนุมัติกันนิ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกV 
เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๔๒,๘๖๒,๗๐C
บาท



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ 
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคแรก กำหนดว่า ในกรณีที่ม ีรายจ่าย 
หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ม ีความ 
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปนี้อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ 
อนุมิติกันเงินตอสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาห,น่ีงปี

ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัตให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงได้เสนอญัตติ 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันรายการ 
ดังกล่าวต่อไป

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 
อภิปราย ผมจะขอมติที่ประขุมครับ จำนวน ๒๕ คนครับ ครบองค์ประขุมนะ 
ครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุกัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จำนวน ๑๘ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๘๖๒,๗๐๐.- บาท โปรดยกมือ 
ครับ อนุมัติ ๒๔ เสียงครับ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ 
รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๘ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๕๒,๘๖๒,๗๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ ไม่มีบะครับ งดออกเสียง ๑ เสียงครับ 

มติที่ประขุม เป ็นเอกฉันทํ อนุม ัต ิให้ก ันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
กรณ ีย ัง ม ิได ้ก ่อหน ี้ ผ ูกพัน จำนวน ๑๘ รายก าร  รวมเป ็น เง ิน ท ั้งส ิ้น  
๕๒,๘๖๒,๗๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ อนุมัติ ๒๔ เสียงนะครับ

ระเบ ียบวาระท ี่ ๗ เรื่อง รายงานผลการประข ุมคณะกรรมการ 
ประชาสัมพันธ์ กีฬา และการท่องเที่ยว เรียนเชิญ เลขานุการคณะกรรมการ 
ประขาสัมพันธ์ กีฬา และการท่องเที่ยวครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางนาเดีย พร้อมมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา เขต ๑ อำเภอเมือง ในฐานะคณะกรรมการประขาสัมพันธ์ กีฬา และการ 
ท่องเที่ยว ขอสรุปผลการประขุม ดังนี้

ด้วยคณะกรรมการประขาสัมพันธ์ กีฬา และการท่องเที่ยวได้ทำการ 
ประขุมครั้งท่ี ๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. และ 
ประขุมคร้ังท่ี ๒ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพ่ือ 
ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการกีฬาและการ 
ท่องเที่ยวต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยสรุปผลการประขุม 
ท้ังสองคร้ัง ได้ดังน้ี



- ๑ ๙  -

บางนาเดีย พร้อมมูล ๑. กำหนดแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อให้ถ่
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และร่วมกันตรวจสอบแ; 
ติดตามโครงการกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬา ท่ีได้บรรจุไวในข้อบัญญัติไว้ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์ก 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. หารือแนวทางในการหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เใ 
การหารือเพื่อตรวจสอบว่าตามระเบียบสามารถดำเนินการได้หรือไม่

•๓. ในการประขุมทั้งสองครั้ง มีข้อสรุปควรมีการจัดโครงการส่งเส5 
ศักยภาพบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยการไปศึกษาดูง' 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาหรือง่ 
ความหลากหลายในการส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านเใ’ 
แนวคิดท่ีให้ไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมและมานำเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป

๔. จากการประชุมครั้งที่ ๑ ให้คณะกรรมการแต่ละท่านไปรวบร' 
ข้อมูลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข้องกับง' 
ประซาสัมพันธ์และกีฬา เปรียบเทียบกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดต' 
โครงการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอรูปแบบที่สามารถนำมาเพิ่มษ็ 
ปรับเปลี่ยนให้โครงการมีรูปแบบที่ดีขึ้น ทั้งนี้มีคณะกรรมการนำข้อมูลก 
ดำเนินงานของกองการศึกษามานำเสนอ ดังน้ี

๑. โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวชนและประซาใ 
อบจ. ยะลา ศัพ ซ่ึงใบปี ๒๕๖๕ มีการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซร 
อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลซน และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา F 
ศัพ ทางคณะกรรมการเห็นว่า ควรมีการเพิ่มเติมประเภทกีฬาให้หลากหลาย* 
จะมีการนำเสนอเพ่ิมเติมในการประชุมคร้ังต่อไป

๒. โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นการจัดก, 
ร่วมกันของ อปท. โดยการส่งนักเรียนในสังกัด อปท. เข้าแข่งขัน แต้ในขัวง 
วิด-19 ได้ยกเว้นการแข่งขัน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีกาฟ 
โครงก่ารตามแผน ซ่ึงจะได้มีการติดตามอีกคร้ัง

๕ .จากการป ระช ุม คร ั้งท ี่ ๑ คณ ะกรรมการได ้ม ีข ้อ เสน อใ 
คณะกรรมการแต่ละท่านสรุปผลการไปร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒใ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาค, 
ณ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันท่ี ๖ -  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ข้อสรุปดังน้ี

๑. เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งในด้' 
สถานท่ี สิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบกับเป็นเมืองท่องเที่ยว ดังน้ัน การ' 
อบรมจึงเป็นไปด้วยดี เป็นต้นแบบท่ีดีให้กับจังหวัดอ่ืน  ๆ ในการเป็นเจ้าภาพ, 
คร้ังต่อ  ๆไป
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๒. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ อชท. และหน่วยงาน 
ราชการอื่น  ๆ เป็นไปอย่างสมานฉันท์ ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมมือกันท่างานเพื่อพันฟูสภาพ 
เศรษฐกิจชองประชาชนให้กลับมามืรายได้ให้เหมือนก่อนเกิดวิกฤติโควิด -  ๑๙ 
จ ุดเด ่นของจังหวัดภ ูเก ็ต เป ็นเม ืองท ่องเท ี่ยวทางธรรมชาติ แต่หลังจาก 
สถานการณ์โควิด -  ๑๙ จังหวัดภูเก็ตต้องการจะเพิ่มเรื่องการท่องเที่ยวเซิง 
วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นความโดดเด่นชองเมืองเก่า เสื้อผ้าการแต่งกายที่เป็น 
เอกลักษณ์ของชาวภูเก็ต รวมถึงอาหารประจำท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดภูเก็ตต้อง 
อาศัยความร่วมมือชองทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
รวมถึงการท่องเที่ยวเซิงกีฬาที่สามารถนำมาบูรณาการร่วมกันไต้ และจังหวัด 
ภ ูเก ็ตได้ต ั้งเป ๋าเช ิญซวนให้จังหวัดในฝืงอันดามันมาร่วมมือกันท่าให้การ 
ท่องเที่ยวเติบโตไปด้วยกัน

๓. จากการได้เช้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมี 
ความเห็นตรงกันว่า จังหวัดยะลา รวมถึงจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส 
ก็มืทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับทางส์งอันดามัน เรา 
สามารถมาช่วยกันผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน รวมท้ังสามารถท่าให้เศรษฐกิจในจังหวัดของเราดีขึ้นด้วย

จากข้อสรุปทั้งหมด คณ ะกรรมการจ ึงม ีความค ิดเห ็นท ี่จะเช ิญ  
คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและการลงทุน และคณะกรรมการศึกษา มาร่วม 
ประชุมเพื่อหารือกันให้เกิดโครงการที่สามารถนำมาบูรณาการร่วมกันได้ 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
ครับ เป็นรายงานการประชุมชองคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กีฬา 

และการท,องเที่ยวซึ่งรายงานต่อสภา ท่านนายกมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ ถ้า 
ไม่มืคณะกรรมการอื่น  ๆ ควรจะมืการประชุมกันบ้างนะครับ จะไต้ประโยชน์ 
เหมือนชองกรรมการชุดน้ีนะครับ เวลาเราไปศึกษาดูงานหรือไปอบรม เราจะไต้ 
นำข้อมูลมาสรุป เพื่อนำมาปรับปรุงการท่างานของเราให้เกิดคุณภาพและเกิด 
ประโยชน์กับพ่ีบ้องประซาซน

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น  ๆ เชิญครับ เชิญท่านนายกครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านครับ กระผม'นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ในวาระอื่น  ๆ นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภาผู้ทรง 

เกียรติทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องฺชองการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวนเงิน ๕๒ ล้านกว่าบาท เร่ืองท่ี ๒ ก็ต้อง 
ขอชอบคุณทางคณะกรรมการประซาสัมพันธ์ กีฬาและการท่องเที่ยว ท่ีไต้มืการ 
ประชุมและก็ได้มืการวิเคราะห้ในเรื่องชองการท่างานรวมทั้งการติดตาม

- ๒๐ -
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นายก อบจ.ยะลา โครงการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยว การกีฬา ซึ่งมีการประชุม ๒ ค
ทางเลขานุการคณะกรรมการประขาสัมพันธ์ กีฬาและการท่องเที่ยวก็ได้; 
รายงานต่อสภา ใบส่วนของผู้บริหารก็จะนำเอาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะข 
คณะกรรมการมาปรับปรุงและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ที่คณะกรรมก 
ได้นำเสนอ วันนี้ก็มีผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง ก็คงท่ีจะไใ 
โครงการต่าง  ๆ เพื่อให้การดำเนินการนี้นเกิดประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ 
ไปคิกษามาและได้ติดตาม ตรวจสอบ ซ่ึงก็เห็นด้วยกับท่านประธานนะครับท่ีว 
เรามีคณะกรรมการอีกหลายคณะ ถ้าประธานคณะกรรมการจะเรียกประๆ 
เพ่ือท่ีจะนำเสนอในเร่ืองท่ีเป็นประโยขน์ต่อผู้บริหารก็เป็นเร่ืองที,ดี ผมคิดว่าก 
ทำงานในลักษณะอย่างน้ีจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับพ่ืน้องประซาชน

ในส่วนชองฝ่ายสภากับฝ่ายบริหารก็จะต้องทำงานร่วมกันโดยมีฝ่' 
ข้าราชการคอยขับเคลื่อนงานต่าง  ๆ สำหรับเงินท่ี.นำมานำเสนอให้สภาในวัเ 
ก็อยากที่จะเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเข้าใจ ซึ่งในรายละเอียดต่าง 
น้ีนก็เป็นโครงการท่ีประกอบท่ีมาท่ีไป อยู่ ๓ ส่วน

ส่วนแรกเป็นการก่อสร้างถนนหนทาง เป็นนโยบายของฝ่ายบริหา,; 
ได้แถลงไว้ต่อสภาว่าจะส่งเสริมสนับสบุนในเร่ืองของการซ่อมบำรุงถนนท่ีอยู 
ความรับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีสภาพที่ดีขึ้นเพ่ือสะดวกั 
การสัญจรไปมาของพ่ีน้องประซาซน ซ่ึงมีอยู่ ๓ - ๔ โครงการ เซ่น

ถนนสายท่ี ๑ สายบายิ ตำบลตลิ่งขัน ถ้าเราไม่เอาเงินเหลือจ่ายตร'; 
ไปดำเนินการแก่ไข พี'น้องประซาซนก็จะได้รับความเดีอดร้อน เนื่องจากก, 
เกิดอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้คอสะพานขาดไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ ท, 
กองซ่างเข้าไปดำเนินการทำทางเบี่ยงเพื่อแก้ปีญหาเฉพาะหน้า วันนี้เราน 
งบประมาณแล้วสามารถที่จะไปดำเนินการแก่ไฃปีญหาตรงนั้นได้ ก็เลยเม็ 
ที่มาของการขออนุ3Jตใซ้เงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปดำเนินการ 

ถนนสายที่ ๒ สายบ้านไทรย้อย ตำบลยะรม ตั้งแต่รับโอนถนนจ' 
ทางหลวงซนบท (รพซ.เดิม) ก็ไม่ได้มีการซ่อมแซมเลยเป็นเวลาเกือบ ๒๐ 
เป็นถนนที่เซื่อมกับตัวเทศบาล เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้น้ 
ปรับปรุง แก่ไขให้มันดีข้ึน

ถนนสายท่ี ๓ สายบายอ ตำบลกาบัง ก็เหมือนกันเกิดการชำรุดท,: 
โทรมไม่เหลือสภาพของถนนลาดยางแล้ว ประซาขนที่สัญจรไปมาก็เโ 
อุบัติเหตุหลายคร้ังแล้ว ถนนเป็นหลุมปอ เด็กนักเรียนที่เติบทางมาโรงเรียนเโ 
อุบัติเหตุบ่อยคร้ัง จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเข้าไปปรับปรุง แก่ไขให้มันดีฃ้ึน 

ถนนสายที่ ๔ สายบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก ก็เซ่นเดียวโ 
เนื่องจากว่าในส่วนที่เราซ่อมแซมไปแล้วตั้งแต่หน้าตลาดเกษตรผ่านโรงเรี? 
อาชีวะยังเหลืออีกประมาณ ๕ ๖๐๐ เมตร ยังไม่ไต้ซ่อมเน่ืองจากงบประมา
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นายก อบจ.ยะลา ไม่เพียงพอ เราก็ต้องไปดำเนินการให้ครบสมบูรณ์ เนื่องจากว่าเป็นถนนที่อยู่
รอบ  ๆ ซานเมืองเทศบาลนคร มีสถานศึกษา สถานีอนามัย มีโรงเรียนประถม 
จึงมืความจำเป็นท่ีจะต้องดำเนินการให้ถนนมีความพร้อมที่จะใช้งาน

ส่วนท่ีสอง ก็เป็นการร้องขอจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ รวมท้ังผู้นำ 
ศาสนาในเรื่องของอาคารเอนกประสงค์ แต่เนื่องจากงบประมาณปกติเรามี 
จำกัด เรามีไม่เพียงพอ มาดูว ่าเง ินเหลือจ่ายท ี่เราม ี เราก ็พยายามท ี่จะ
ดำเนินการให้ไต้เพ ิ่มขึ้น แต ่ถามว่าเพ ียงพอกับความต้องการของพ ี่น ้อง 
ประซาซนที่นำเสนอต่อ อบจ. ไหม ก็ตอบว่ายังไม่เพียงพอ แต่ถ้าเราไม,นำเงิน 
ตรง'น๋ีไปใช้ ก็จะทำให้พ่ีน้องประซาซนก็จะเสียโอกาสนะครับ

ส่วนในเร ื่องของงบประมาณที่เก ี่ยวช ้องกับการปรับปรุงอาคาร 
สำนักงาน ในส่วนของอาคารศูนย์เครื่องจักรกล เป็นการปรับปรุงเพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการใช้งานต่าง  ๆ อันน้ีก็เป็นในส่วนท่ีช้าราซการเสนอมา

และอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ท่าน 
อาจจะมองว่าทำไมต้องซื้อจำนวนมาก อันนี้ก ็เป็นนโยบายของท่านปลัดํ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ว่า

๑ เนื่องจากเรามีช้าราซการที่บรรจุใหม่เพิ่มขึ้น แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ที่มีอยู่เดิมไม'เพียงพอในการที่จะใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรีอฺในศักยภาพ 
ที่มีอยู่ จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องไปสนับสนุนตรงน้ัน

๒. เนื่องจากในบีจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงใน 
เรื่องของการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพ่ือลดใน 
เรื่องของการใช้กระดาษก็พยายามใช้เทคโนโลยีอย่างเซ่น หนังสือเช้า หน่ึงลือ 
ออก การขออนุญาตต่าง  ๆ ก็ใช้ระบบอะไรต่าง  ๆ ตามท่ีปลัดไต้ขึ้แจงในการขอ 
งบประมาณ กระผมก็เห็นด้วยที่จะดำเนินการเพื่อให้ทันยุคสมัยในการทำงาน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อันนี้ก็อยากจะซื้แจงว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องเอา 
เงินส่วนนี้ไปดำเนินการแก้ไขปึญหา ไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ บาง 
คนอาจจะมีช้อสงสัยว่า แล้วแต่ละปีงบปกติทำไมพอปลายปีจะมีเงินเหลือมาก 
แสดงว่าการจัดตั้งงบประมาณมันไม1มีประสิทธิภาพทำให้เกิดเงินเหลือจ่ายใน 
ปลายปี จึงเป็นภาระให้กับสภาต้องมาอนุมัติอย่างนี้เป็นต้น ■ ก็อยากจะขึ้แจงว่า 
วิธีการในการตั้งงบประมาณ จำเป็นที่จะต้องคิดตามระเบียบ อย่างเซ่นในเรื่อง 
ของเงินเดือน จำเป็นที่จะต้องคิดตามระเบียบหมายถึงตามกรอบอัตรากำลังมี 
เท่าไรจำเป็นจะต้องตั้งงบประมาณเผื่อไว้ จะมีการสรรหาตำแหน่งว่างตาม 
กรอบอัตรานั้นหรือไม่ ก็จำเป็นต้องตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ตามกรอบ 
อัตรากำลังที่มีอยู่ ในส่วนของช้าราซการทั้งหมดต้องตั้งเผื่อให้ได้ขึ้น ๒ ขึ้นทุก 
คน เพราะฉะนั้นเงินจำนวน <£๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการ 
ประมาณการของเงินเดือนของช้าราซการ เงินเหลือจ่ายที่มาจากโครงการต่างๆ 
เป็นส่วนน้อยแค'น้ันเอง ก็แสดงว่าประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของเรา
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นายก อบจ.ยะลา ไม่บกพร่อง แต่ด้วยวิธีการของงบประมาณที่จำเป็นต้องตั้งเผื่อไว้ อย่างเข่น
เรื่องของเงินเดือนเกินกว่าการใช้จำยจริงมันเป็นเรื่องของระเบียบ เพราะฉะ, 
ทุกปีก็จะมีเงินส่วนนี้เหลือจ่ายเพื่อที่จะนำไปดำเนินการในส่วนที่เราคิดว่าถ่ 
การแก้ปิญหาหรือไปปรับปรุงเพราะถ้าเราไม,นำเงินส่วนนี้มาใช้ก็จะตกเป็นเ, 
สะสม การท่ีจะใช้เงินสะสมมันก็มีช้อจำกัด อย่างเข่น จะไปซ้ือคอมพิวเตอร์ะ 
ก็ไม่ได้ จะไปสร้างอาคารเอนกประสงค์มันก็ไม่ได้ ไปปรับปรุงในเรื่องถา 
หนทางอย่างเดียวได้ คือการแก้ไขบีญหาความเดือดร้อน สร้างซุ้มประตู สร้ 
รั้วที่สำนักงานก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ให้เงินเหล่านี้ตกเป็นเงินสะสม เ 
สามารถที่จะมาใช้ในลักษณะของเงินเหลือจ่าย แล้วก็ไปตั้งรายการใหม่ 
อยากจะเรียนชี้แจงว่า ไม,ใช่ว่าเราตั้งงบประมาณโดยไม่มีการวิเคราะห์ เแ 
เหลือมันเพราะเป็นเรื่องของวิธีการระเบียบต่าง  ๆ ในเรื่องของเงินเดือนเใ 
ส่วนใหญ่แต่ในส่วนอ่ืน  ๆ จะเป็นส่วนน้อย มารวมกันก็ประมาณ ๕๒ ล้าน 
แต่เงินเหลือจ่ายมียอดรวม ๕๖ ล้าน แต่ในส่วนท่ีเราจำเป็นต้องใช้ในปีน้ีจำน' 
๑๘ โครงการ อีกอย่างหนึ่งอยากจะเรียนทางสภาว่าเมื่อปีที่ผ่านมา สภาได้ 
ข้อสังเกตว่าการปฏิบัติงานของ อบจ. ตามแผนดำเนินงานนั้น ไม'สามารถท่ี' 
ดำเนินการเป็นไปตามแผนทำให้ต้องมาขอกันเงินในแต่ละปีมาก เน่ืองจากไม่ 
ก่อหนี้ผูกพัน ความหมายก็คือว่าไม1สามารถที่จะจัดซ ื้อจ ัดจ ้างได ้ท ัน, 
ปีงบประมาณปกติต้องมากันเงิน แต่วันนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกคงจะ 
ทราบแล้วว่าญัตติที่เราขอกันเงินนั้นมีไม่ถึงล้าน ส่วนใหญ่จะเป็นคอมพิวเต' 
เป็นเร่ืองของ ๔ รายการ ตามที่รองระเด่นได้นำเสนอ ถามว่าแตกต่างไหมกัไ 
ท่ีแล้ว' แตกต่างกันมากเลยครับ ปีที่แล้วเรากันเงินโครงการต่าง  ๆ ท่ีไม่ได้เ 
หน้ีผูกพันหลายสิบโครงการ ปีน้ีเน่ืองจากข้อสังเกตของสภาท่ีให้ไว้ ผมก็ได้ม( 
นโยบายให้กับท่านผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัด ว่า'ในปีนี้เวลาเช้าสภาก, f 
ปลายปีงบประมาณขออย่าให้กันเงินมาก เพราะสภาให้ข้อสังเกตแล้ว พยาย' 
ดำเนินการในเรื่องของแบบ ดำเนินการในเรื่องของเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต่าง 
ให้พร้อมดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณ ไม่ต้องไปกันเงินในลักษณะท่ีไม่เ 
หนี้ แต่ ๔ รายการนี้ มีความจำเป็นเนื่องจากเทคนิคของอุปกรณ์ ในเร่ืองข 
คุณสมบัติ คุณลักษ่ณะต่าง  ๆ แล้วท่านจะเห็นว่าเป็นการซื้อครุภัณฑ์ •๓ -  
รายการ กันเงินไม,ถึง ๑ ล้าน แทนที่จะกับเงินเป็น ๒๐ -  ๓๐ ล้าน เหมือนใ 
ผ่านมา อันนี้ก็อยากจะขี้แจงว่า ข้ออภิปรายข้อเสนอแนะของสภานั้น ผู้บริห 
นั่งอยู่ในห้องประขุม ฝ ่ายข ้าราชการก ็อย ู่ในห ้องประข ุม เพราะฉะใ 
ข้อเสนอแนะต่าง  ๆ เขาก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแ' 
ข้อแนะนำของสภา วันนี้ก็เช่นเดียวกันการนำเสนอรายงาบของเลขานุการข 
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กีฬาและการท่องเที่ยว กระผมน่ันใจว่าผู้ท่ีมืส่, 
เก่ียวข้องคงจะนำข้อเสนอแนะเหล่าน้ันไปดำเนินการแก้ไขใบเร่ืองชองโครงก 
กิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการท่องเที่ยว วันน้ีก็ต้องขอขอบคุ



นายก อบจ.ยะลา

ประธานสภา

เลิกประชุม

สมาชิกทุกท่านนะครับ ที่ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องของการกันเงิน การอนุมัติ 
เงินเหลือจ่าย แต่ท่ีเรากับเงินสุดท้ายที,ท่านรองเฉลิมพลรายงานนั้น เป็นการกัน 
เงินที่เราอนุมัติวันนี้นะครับ ส่วนการกันเงินอีก ๔ รายการนั้นก็เป็นไปตามที ่
สภาให้ข้อสังเกตว่าไม่อยากให้มีการกันเงินเหมือนป็ที่ผ ่านมา วันนี้ก็ต้อง 
ขอชอบคุณทางข้าราชการนะครับที่ไต้ดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
สภา ขอชอบคุณครับ

อบจ.ยะลา ครับมีสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม ่มี ผมก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ท่าหน้าทีอ่ับทรงเกียรติ ในการเป็น 
ตัวแทนของพ่ีน้องประซาซน ซี่งมีหน้าท่ีหสักในการประชุมสภา ผ่านข้อบัญญัติ 
งบประมาณ และติดตามประเมีนผล ผมขอขมเขยว่าสมาชิกสภาของเราไดท่้า 
หน้าที่ตามระเบียบของสภา แล้วทุกคนก็เคารพระเบียบของการประชุมสภา 
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณทุกท่านครับ สำหรับวันนี้ กระผมขอปิด 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ 
ประจำปี ๒๕๖๕' ณ บัดน้ีนะครับ
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