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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕65 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม ๒๕65 เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจำป ๒๕๖5 

วันพฤหัสบดีที ่ 17 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา 10.0๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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หัวหนาสำนักปลัด อบจ. 
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง 
ผอ.กองยุทธศาสตรฯ 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
ผอ.กองการเจาหนาที่ 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา 
หน.ฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ 
นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ 
นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ 
เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
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ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

 

ผูไมมาประชุม  1. นายซอมะ  มะเซ็ง  (ไปราชการ) 
   2. นายวันอาฮาหมัด  มามะ (ไปราชการ) 
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เริ่มประชุม     เวลา 10.0๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลามาครบองคประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย)  แลว จำนวน ๒2 ทาน  ดิฉันขออนุญาตอานประกาศเรียกประชุมฯ คะ  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป ๒๕๖5   
ตามมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในคราวประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งแรก  เมื่อวันจันทรท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  ได
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๑ ประจำป 2565 เริ ่มตั ้งแตวันที ่ 1 
กุมภาพันธ  ๒๕๖5 ถึงวันท่ี 17 มีนาคม ๒๕๖5  นั้น 

ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ ภายใตมาตรา ๒๒  แหง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒   จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป ๒๕๖5 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕๖5  
ถึงวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖5  มีกำหนด ๔๕ วัน จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑9 เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5   ลงชื่อ นายมะหะมะ  
วาแมดีซา  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ลำดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลา กลาวเปดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และทานผูมีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน กระผมมีความรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางย่ิง ที่ไดทำหนาที่เปน

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครั้งนี้  ซึ่งเปนการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๖5   ตามท่ีสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดยะลาไดกำหนดไว คือ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕๖5 ถึงวันที่ 17 
มีนาคม ๒๕๖5  ประกอบกับผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาได
เสนอญัตติเพื่อใหสภาฯ ไดพิจารณาใหเปนไปตามที่กฎหมายและระเบียบ
กำหนดไว โดยหวังเปนอยางยิ่งว าสภาแหงนี ้จะไดร วมกันพิจารณาและ
ปรึกษาหารือในเรื่องตาง ๆ  ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และทองถิ่น
ตอไป        

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามญั สมัยที่ ๑ ประจำป ๒๕๖5  ณ บัดนี้     

  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ    
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
2561 ขอ 24 ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดอนุมัติประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
รายละเอียดไดจัดวางไวบนโตะทุกทานแลว 

  - ทานสมาชิกสภาไปราชการ ๓ ทาน คือ ทานประชิศวร  แมเราะ   
ทานวันอาฮาหมัด  มามะ  และทานซอมะ  มะเซ็ง  

 
 



~ 2 ~ 
 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป 2564  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรียนเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมครับ 

แทนเลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายอาฮามะ  สานอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๓ อำเภอยะหา   
(นายอาฮามะ  สานอ) แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่ 

1/๒๕๖5  วันพฤหัสบดีที่  10 กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๖5  เวลา 09.๓๐ น.  
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔     

ผูมาประชุม 
๑. นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๑๐ อ.เมือง       
    ประธานกรรมการ   
๒. นายมานะ  ปาดอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 
3. นายอาฮามะ  สานอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓  อ.ยะหา  กรรมการ  
4. นายกอเซง็  ยะรัง   สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๒  อ.รามัน  กรรมการ     
5. นายณัฐนันท  นิยมเจริญ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต อ.กาบัง  กรรมการ   
 ผูไมมาประชุม 
1. นายมะฮะมะยูโซะ ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.เบตง    
    กรรมการ  
2. นายหาซัน  มิงมะ   สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.รามัน     
    กรรมการและเลขานุการ   
เริ่มประชุม  เวลา  09.๓๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาครบองคประชุมแลว 
นายมะลาวี  บิงดอเลาะ   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม  ไดกลาวเปดการประชุมและดำเนินการตาม
ระเบียบวาระ  ประธานไดใหกรรมการทุกทานไดตรวจสอบคำถูกคำผิด 
ตลอดจนเนื ้อหาสาระ วาไดใจความถูกตองตรงกันหรือไม  รวมทั ้งการ
พิจารณาขอเสนอแกไขขอความ สำหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ 
คือ  การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งท่ี 1 ประจำป ๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม  ๒๕๖๔    

ประธานไดใหเจาหนาที ่เปดเทปบันทึกการประชุมสภา ในครั้ง 
ดังกลาวขางตน   เพื ่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาฯ จนแลวเสร็จ  ปรากฏวาไมมีการขอเสนอแกไขขอความเพิ่มเติม
แตประการใด  เลิกประชุมเวลา ๑1.๓๐ น. ลงชื่อ นายอาฮามะ สานอ  แทน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  
ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิก ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายงานการ
ประชุม  เชิญครับ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่
ประชุมครับ เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุม 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา ครับ 22 ทานครับ ตอไปผมขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรอง
รายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1  ประจำป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒3  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โปรดยกมือ
ครับ รับรอง ๒2  เสียงครับ  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำป  
๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๔  โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ  งดออก
เสียง ไมมีนะครับ       

มติที่ประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำป  ๒๕๖๔   
เมื่อวันท่ี  ๒3 ธันวาคม ๒๕๖๔  จำนวน ๒2 เสยีงครบั  

  ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการโครงการปรับปรุงหองน้ำแหลงทองเที่ยว
บอน้ำรอนเบตง  งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท ขอเรียนเชิญทานนายก
แถลงเสนอญัตติครับ     

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตต ิขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาที่ดิน และสิ่งกอสราง 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจะดำเนินการปรับปรุงหองน้ำ
แหลงทองเที่ยวบอน้ำรอนเบตง หมูที่ ๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง 
จังหวัดยะลา  เนื่องจากหองน้ำแหลงทองเที่ยวบอน้ำรอนเบตง ไดกอสรางมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ระยะเวลาการใชงานเปนระยะเวลา ๑๒ ป มีหองน้ำ 
จำนวน ๑๒ หอง หองน้ำชาย ๖ หอง หองน้ำหญิง ๖ หอง มีสภาพชำรุดทรุด
โทรม สามารถใชการไดเพียงหองน้ำชาย จำนวน ๒ หอง เพื ่อใหแหลง
ทองเที่ยวบอน้ำรอนเบตงมีหองน้ำเพียงพอในการใหบริการแกนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาใชบริการแหลงทองเที่ยวบอน้ำรอนเบตง จึงจำเปนตองปรับปรุง
ซอมแซมเพื่อใหสามารถใชการได แตเนื่องจากรายการดังกลาวไมไดตั้งจาย
เพื่อการนี้ไว 

  ฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือไป
ตั้งจายรายการใหม รายการโครงการปรับปรุงหองน้ำแหลงทองเที่ยวบอน้ำ
รอนเบตง หมูที่ ๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนเงิน 
๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท  

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบอน้ำรอน 
เบตง จำนวน ๒ หลัง ประกอบดวย 

  ๑) งานปรับปรงุหองน้ำชาย 
  ๒) งานปรับปรงุหองน้ำหญิง 
  (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) 
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
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นายก อบจ.ยะลา  - เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 274 
ลำดับที่ ๑ 

  - ตั้งจายจากเงินรายได 
  (กองชาง) 
 โดยขอโอนลดจากรายการโครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตงของสำนักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด  จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำใหล ักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น 

  จึงไดเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณา
อนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกลาวตอไป  ขอบคุณครบั  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญทานสัณฑนพ ครับ 
นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อำเภอ 
เบตง  ในระเบียบวาระนี้ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง  เกี่ยวกับการปรับปรุงหองน้ำแหลงทองเที่ยวบอน้ำรอนเบตง ก็
เปนที่ทราบอยูว าบอน้ำรอนเบตงก็เปนแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
ยะลา เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีคนนิยมมาทองเที่ยวครับ เก่ียวกับการปรับปรุง
หองน้ำก็เห็นดวย ก็เทาที่ผานมาก็ไดรับคำตินะครับทานประธาน วาเกี่ยวกับ
หองน้ำไมเพียงพอ ความสะอาดนี้ไมมีเลย พูดถึงนะครับ ความสะอาดไดคำติ
มาตลอด ตอนนี้ก็มีการตั้งงบประมาณไวปรับปรุงซอมแซมหองน้ำใหมข้ึนมา ก็
ยินดีดวยครับ สืบเนื่องจากบอน้ำรอน ก็ขออนุญาตตอสองเรื่องครับ เรื่องการ
เปดใหบริการของบริเวณบอน้ำรอนครับ เทาที ่ผานมาก็ไดรับคำรองจาก
นักทองเที่ยว จากการเปดการใชตรงบอน้ำรอนนี้ ชวงนี้ปดสองทุม ซึ่งจะมี
นักทองเที่ยวที่มาจากตางจังหวัดมาถึงก็เย็นมากแลว เขาจะมาใชบริการตรงนี้
ก็นั่งแชเทาไดไดประมาณครูใหญก็ถูกใหเชิญออกครับ เพราะเวลามันปดสอง
ทุม ก็คืออยากใหมีการขยายเวลาเพิ่มเติมจากที่เดิมปดสองทุม เปนสามทุม
หรือสี่ทุม เพื่อที่จะมีเวลาใหบริการกับนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นครับ  อีกประเด็น
หนึ่ง เรื่องนี้ก็สำคัญอีกเรื่อง ปจจุบันการแพรกระจายของโรคโควิด-19 ทุก
สถานที่ไมวาจะเปนแหลงทองเที ่ยว โรงแรมตาง ๆ ก็ตองมีมาตรการการ
ปองกัน สิ่งสำคัญก็คือ ตองมีตราสัญลักษณ ที่วาใหนักทองเที่ยวไดมาเห็น วา
สถานที่ของเรานั้น บอน้ำรอนเรา มีความพรอมในดานการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด ตองมีตราสัญลักษณ เขาเรียก “SHA – SHA Plus” เปน
มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย ทำไมแหลงทองเท่ียวระดับมีชื่อของ 

 เรา คือบอน้ำรอนนาจะมีสัญลักษณตัวนี้ไวนะครับ สัญลักษณนี้มีไวเพื่ออะไร
ครับ เพื่อที่ใหนักทองเที่ยวไดเห็นครับ วาสถานที่นั้น ๆ บุคลากรประกอบการ 
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล อยางนอย ๗๐% ไดรับการฉีดวัคซีนแลว ๒ เข็ม ภารกิจสัญลักษณที่ไดตรงนี้ 
ก็คือภัตตาคาร รานอาหาร โรงแรมที ่พัก โฮมสเตย งานบริการ สถานที่
ทองเที่ยว ซึ่งบอน้ำรอนเราก็อยูในสามหัวขอที่ผมเอยไปครับ ก็อยากใหผูที่
เกี่ยวของไดดำเนินการลองสอบถามดู ครับวาการที่เราจะเอาสัญลักษณตรงนี้
เขาไปติดในแหลงทองเที ่ยวของเรา มีขั้นตอนอยางไร ที่ผมดูในระเบียบ
ขั้นตอนการขอ ก็ไมไดยุ งยากอะไรครับ มีเว็บไซต และมีคณะกรรมการทาง
จังหวัดไปประเมินวาสถานที่ของเรานี้เขาอยูในระเบียบของการขอหรือไม ก็
ขออนุญาตเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ขอเอกสารดวยครับ มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ เจาของพื้นที่เชิญ
ครับ ถาไมมีเชิญทานนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  กอนอ่ืน
ผมก็ต องขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เขต
อำเภอเบตง ทานสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  ขออภัยที่ตองเอยนาม  สำหรับบอ
น้ำพุรอนเบตงก็เปนหนึ่งในสถานที่ที ่อยูในปฏิทินของการทองเที่ยวอำเภอ    
เบตง ซึ่งอำเภอเบตงมีแหลงทองเที่ยวที่ขึ ้นชื่อหลาย ๆ แหงดวยกัน จังหวัด
ยะลาของเราคอนขางโชคดีที่มีอำเภอเบตง เปนหนึ่งอำเภอในจังหวัดยะลา 
เพราะอำเภอเบตงมีอะไรที่ดี ๆ หลายอยาง อยางนอยพวกเราทราบอยูแลววา 
อำเภอเบตงเปนอำเภอที ่อยูใตสุดของประเทศไทย อันนี้ก็เปนอีกจุดหนึ ่งที่
สามารถที่จะประชาสัมพันธในเรื่องของความเปนหนึ่งเดียวของประเทศ อีก
หนึ่งเดียวของประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลา ก็คือเปนอำเภอหนึ่งเดียวในประเทศที่มีปายทะเบียนเปนของตนเอง 
เพราะฉะนั้น ภาษีลอเลื่อน ภาษีปาย องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ซึ่งตาม
ระเบียบหรือตาม พ.ร.บ.แผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ หรือเปน
ระเบียบของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ภาษีสวนนี ้ ๘๐% โอนให
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เราคอนขางที่จะโชคดีกวาจังหวัดอีกสองสาม
จังหวัด ที่อยูในชายแดนใต ไมวาจะเปนจังหวัดปตตานี หรือจังหวัดนราธิวาส  
เพราะเขาจะไดภาษีปายจากปายจังหวัดของตัวเอง เชน จังหวัดนราธิวาส ก็ได
ภาษีปายนราธิวาส  จังหวัดปตตานี ก็ไดภาษีปายปตตานี  แตจังหวัดยะลา เรา
จะไดภาษีปาย จำนวน ๒ สวน  หนึ่งก็คือปายของจังหวัดยะลา อีกสวนหนึ่งก็
เปนปายของอำเภอเบตง  เพราะฉะนั้น ภาษีตรงนี้ถาเราไปดูในเรื่องของการ
จัดสรรใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดสามจังหวัดนี้เราจะไดมากกวาจังหวัด
อ่ืน อยูในระดับที่เกินรอยลานครับ ก็เปนเรื่องท่ีเปนความโชคดี ความโชคดีอีก
หลาย ๆ ประการ ก็คืออำเภอเบตงมีแหลงทองเที่ยวที่เปนทั้งแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ องคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลาก็ม ีแหลงทองเที ่ยวเช ิงธรรมชาติท ี ่จะตองดูแลใหด ี เพื ่อท ี ่จะให
นักทองเที่ยวรูสึกมาใชบริการแลวประทับใจ ก็คือบอน้ำรอนเบตง หลาย ๆ 
ครั้งของการประชุมสภา จะเห็นวาทางฝายผูบริหารจะมีงบประมาณในเรื่อง
ของการปรับปรุงบอน้ำรอนหลายโครงการดวยกันแทบทุกป   อีกสวนหน่ึงก็ 

 พยายามที่จะหางบประมาณจากภายนอก เชน งบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งปที่
ผานมาก็ไดรับความกรุณาจากทางจังหวัดจัดสรรใหในงบประมาณเพื่อนำมา 
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นายก อบจ.ยะลา ปรับปรุงบอน้ำรอน จำนวน ๖ ลานกวาบาท ปนี ้ทราบวาทางจังหวัดก็จะ
พิจารณาสนับสนุนบอน้ำรอน เพื่อมาปรับปรุงจากงบเศรษฐกิจฐานรากอีก 
จำนวน ๘ ลานบาท อันนี้อยูในขั้นตอนของการพิจารณาจากสวนกลาง แตใน
สวนที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณนี้ เปนเรื่องของการปรับปรุงหองน้ำ ซึ่ง
หองน้ำที่มีอยูเดิม จำนวน ๑๒ หอง แตสามารถใชการได จำนวน ๒ หอง แลว
ใชการไดก็ไมสมบูรณ ในเรื่องของการระบายน้ำ ในเรื่องตาง ๆ ก็เปนไปตามที่
ทานสมาชิกสภา อบจ. ไดพูดถึงวา ก็ไดรับการรองเรียน ไดรับการกลาวถึงวา 
หองน้ำไมเพียงพอ จาก จำนวน ๑๒ หอง ใชการได จำนวน ๒ หอง มันเปนไป
ไมไดที่จะรองรับนักทองเที่ยวที ่มาเที ่ยวที ่บอน้ำรอนเดือนหนึ่งไมต่ำกวา 
๑๐,๐๐๐ คน โดยเฉพาะวันเสารวันอาทิตยตองรับนักทองเท่ียวจำนวนหลาย
รอยคน จำนวน ๒ หอง มันไมเพียงพอ ก็มีความจำเปนที่จะตองขอความ
กรุณาจากสภามาพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจาย ซึ่งคิดวาไมจำเปน
จะตองใช เพราะมันไมสามารถดำเนินการไดในชวงที่เรามีแผนปฏิบัติงาน ก็คือ
ในเรื่องของสีสันตโคมไฟเบตง ในชวงของตรุษจีน ถาไมมีการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 โครงการนี้ก็จัดอยางตอเนื่องทุกป แตปนี้เนื่องจากสถานการณ
โควิด ก็ไมไดจัด ก็เห็นวางบประมาณที่ไดตั้งไว ถามาโอนตั้งรายการใหมเพ่ือ
ปรับปรุงหองน้ำ ก็คิดวาก็จะไดสนองตอบความตองการหลาย ๆ อยาง คือ  
หนึ่งสามารถที่จะสนองตอบความตั้งใจของพวกเราในการที่จะทำใหบอน้ำ
รอนเบตง สามารถบริการนักทองเที่ยวไดอยางดี สองสามารถที่จะบรรเทา
ความเดือดรอนของนักทองเที ่ยว ในเรื่องของการใชบริการหองน้ำที ่ไม
เพียงพอ  และสวนสำคัญที ่สุดก็สามารถที่จะตอบคำถามของนักทองเที่ยว 
ตอบคำถามของพี่นองประชาชน วาทำไมหองน้ำบอน้ำรอนไมเพียงพอ ทำไม
หองน้ำไมสะอาด อบจ.จะแกไขอยางไร วันนี ้เรามีคำตอบแลว วาเราจะ
ปรับปรุงและเพิ่มจำนวนหองน้ำใหมีเพียงพออยางนอยก็ตองมี จำนวน ๑๒ 
หอง ซึ ่งทุกอยางนี ้ดำเนินการเปนไปตามระเบียบ อบจ. เปนไปตามแผน
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ผมก็อยากจะเรียน
ใหทานสมาชิก ถาทานเห็นวาโอนเงินงบประมาณที่ไมจำเปนจะตองใชไปตั้ง
จายรายการใหม และเปนรายการที ่เปนประโยชนในเรื่องของการบริการ
นักทองเที่ยว ซึ่งมีนักทองเที่ยวมาเท่ียวที่อำเภอเบตงเดือนหนึ่งก็เกือบแสนคน 
แตท่ีมาท่ีบอน้ำรอนนี้ไมต่ำกวาหนึ่งหมื่นคนทุกเดือน ในสวนของการเพ่ิมขยาย
เปดเวลาสามทุ มหรือสี่ทุ ม อันนี ้ดวยเจตนาที ่เราปดสามทุ ม ก็สากลทั่วไป
สวนสาธารณะอะไรตาง ๆ  ที่เขาบริการฟรีนั้น ก็จะกำหนดเวลาในชวงนี้ แต
เนื่องจากนักทองเที่ยวที่มาอำเภอเบตงเขาไปทองเที่ยวหลาย ๆ แหง เกิดการ
เหนื่อยลาเดินมาก ๆ เมื่อยอะไรตาง ๆ เขาก็อยากจะเอาเวลาในชวงสิ้นสุดของ
การทองเที่ยวนี้ ไปที่บอน้ำรอนแลวก็ถือโอกาสแชเทาผอนคลายความเมื่อย 
ผอนคลายความเหนื่อย และก็ไปพักที่โรงแรม เพราะฉะนั้น เขาก็คิดวาเวลา
มันไมเพียงพอ แตเราเห็นวาโดยหลักสากลทั่วไปแลว การรักษาความปลอดภัย 
การบริการตาง ๆ ถาระยะเวลามันเลยไปมาก ก็อาจจะไมสะดวก อันนี้ฝากไว
ทางสำนักปลัดฯ ซึ่งดูแลบอน้ำรอน วาเปนไปไดไหมท่ีเราจะขยายเพ่ิมขึ้นอีก 

 ประมาณชั่วโมงหนึ่ง เปนสามทุม เพื่อใหสามารถท่ีจะสนองตอบความตองการ
ของนักทองเท่ียวที่สะทอนผานทานสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอำเภอเบตง 
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นายก อบจ.ยะลา อันนี้ก็รับไวพิจารณาครับ  สวนในเรื่องของสัญลักษณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจในเรื ่องของการทองเที ่ยววา แหลงทองเที่ยวบอน้ำรอนเบตงมีความ
ปลอดภัย มีมาตรการตาง ๆ เปนไปตามเกณฑ SHA Plus ก็กำลังดำเนินการ 
แตเนื ่องจากวาผูประกอบการตาง ๆ อาจจะขอในเรื ่อง SHA Plus นี ้เปน
จำนวนมาก เพราะฉะนั้น การพิจารณาก็อาจจะตองเปนไปตามลำดับ เปนไป
ตามลำดับ อบจ.ก็ไมไดละเลยในเรื ่องเหลานี้ ก็ดำเนินการอยู ในเรื ่องของ
เอกสาร ในเรื่องตาง ๆ เรียบรอยแลว อยูที่คณะกรรมการที่ออกเครื่องหมายนี้ 
วาเขาจะพิจารณาเสร็จเมื่อไหร ก็จะพยายามใหทางสำนักปลัดฯ ชวยติดตาม
เรงรัด แตทานสมาชิกก็ตองเขาใจวาผูประกอบการ รานอาหาร โรงแรม ตาง 
ๆ ก็ขอเครื่องหมายนี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น การพิจารณาเรียงลำดับก็ขึ้นกับ
คณะกรรมการ อันนี้อยูนอกเหนืออำนาจของเรา แตวาก็จะพยายามติดตาม 
พยายามเรงรัด มีอะไรที่จะตองเพ่ิมเติม มีอะไรที่ติดขัดก็จะดำเนินการ เพ่ือให
ไดตราสญัลักษณนี้มาเร็วขึ้น เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความมั่นใจ ถาไดแลวเรา
ก็จะพยายามเอาสัญลักษณนี ้ไปติดหลาย ๆ ที ่ บริเวณบอน้ำรอนเพื ่อให
นักทองเที่ยวที่มาแลวก็สังเกตเห็นงาย เกิดความมั ่นใจ ความประทับใจ ก็
อยากจะเรียนทานสมาชิกเพิ่มเติมในประเด็นที่ทานสอบถาม ถาทานยังมีขอ
กังวลหรือขอสงสัย ผมพรอมที่จะตอบในทุกคำถามที่ทานไดเสนอมา หรือถาม
มา ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ไมมีนะครับ ถาไมมี
ผมจะขอมติที่ประชุมครับ นับองคประชุมครับ จำนวน 22 ทาน ครบองค
ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาที่ดิน และ
สิ่งกอสราง  โปรดยกมือครับ  จำนวน ๒๑ เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมัติให
โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหม หมวดคาที่ดิน และสิ่งกอสราง โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ  
งดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 

  มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาที่
ดิน และสิ่งกอสราง  จำนวน ๒๑ เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจำป 2565  และสมัยสามัญ สมัยที ่ ๑  ประจำป 2566  เชิญ
เลขานุการสภาครบั 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2562  มาตรา 22  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม
สามัญสองสมัย และวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญใหมีกำหนดสี่สิบหาวัน แตถา
กรณีจำเปนใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุม
สามัญออกไปอีกได ตามความจำเปน ครั้งละไมเกินสิบหาวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554  ขอ 21  การกำหนดจำนวนสมัย 

 ประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสามัญประจำปของแต
ละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไปและระยะเวลา 
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เลขานุการสภา อบจ.ยะลา ของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่น
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของแตละป โดยใหนำความใน
ขอ 11 มาบังคับใชโดยอนุโลม  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เรียนเชิญสมาชิกเสนอระยะเวลาวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจำป 2565 พรอมผูรบัรองสองคน เชิญครบั  เชิญทานหาซัน 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อำเภอรามัน  ผม
ขอเสนอกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป 2565  ตั้งแตวันที่ 
๙ สิงหาคม 2565 ถึง วันท่ี 22 กันยายน 2565   ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ ไมมี
นะครับ ถาไมมี เสนอเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือก 

  มติที ่ประชุม  กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำป 
2565  ตั้งแตวันที่ ๙ สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2565   

  ตอไปขอใหสมาชิกเสนอระยะเวลาวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำป 2566  พรอมผูรบัรองสองคน เชิญครับ เชิญทานหาซัน 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อำเภอ  รามัน  ผม
ขอเสนอกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2566  ตั้งแตวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันท่ี 23 มีนาคม 2566   ขอผูรับรองดวยครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ ไมมี
นะครับ ถาไมมี เสนอเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือก 

  มติที ่ประชุม  กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำป 
2566  ตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566    

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ  เชิญครับ  เชิญทานแวอับดุลเลาะ 
นายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 4 อำเภอ
บันนังสตา  วันนี ้จะมาพูดในสองประเด็นครับ ประเด็นแรก เมื ่อสองสาม
อาทิตยกอนครับ ฝนตกหนักน้ำปาไหลหลาก ทำใหคอสะพานและถนน หมูที่ 
๙ บานตาเนาะปูเตะใน ตำบลตาเนาะปูเตะ  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
ถึง หมูที ่ ๒  กม.26 ใน ตำบลตาเนาะปูเตะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
ระยะทางทั้งหมดประมาณ ๕ กิโลเมตร ทำใหชาวบานสัญจรไปมาลำบาก  เปน
อันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทางนี้  และทางองคการบริหารสวน
จังหวัดยะลาไดสงเจาหนาที่และเครื่องจักรปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่
เสร็จสิ้นเรยีบรอยแลวประมาณสองอาทิตย ทำใหชาวบานสัญจรไปมาตามปกติ
แลว ทางคณะกรรมการหมูบาน และพี่นองประชาชนในตำบลตาเนาะปูเตะ 
และตำบลใกลเคียง ก็ตองขอขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลา ที ่ไดสงเจาหนาที ่และเครื ่องจักรไปทำงาน ไปซอมแซมในหมู บาน
ดังกลาวนะครับ ตองขอขอบคุณทานเปนอยางสูง  ประเด็นที ่สอง จาก
เหตุการณฝนตกหนัก เมื่อสองสามอาทิตยกอน ทำใหน้ำไหลเขาในหมูบาน   

 เกิดอุทกภัยในหมูบาน และทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดมอบถุงยัง
ชีพใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๐ ชุด ซึ่ง 
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นายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา ตำบลตาเนาะปูเตะที่ผมรับผิดชอบมีทั้งหมด ๑๐ หมูบาน ตำบลตลิ่งชันอีก ๕ 
หมูบาน รวมทั้งหมด ๑๕ หมูบาน สำหรับผมไดแจกถุงยังชีพที่ทานนายกมอบ
ใหนั้น เสร็จเรียบรอยแลว ชาวบานและกระผมตองขอขอบคุณทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและคณะทุกทานนะครับ ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญทานอับดุลฮาเล็ม  
นายอบัดุลฮาเล็ม  แสแตแล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  แสแตแล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อำเภอรา
มัน  จากที่ผมไดรับหนังสือแจงจากผูบริหาร วาไดมีเคร่ืองจักรของ อบจ.ยะลา 
ไดลงในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของผมหลายสาย จากการลงพ้ืนที่และไดอยูรวมกัน
กับพนักงาน อบจ.ยะลา ที่ไดลงปฏิบัติงานพรอมเครื่องจักรในเขตพื้นที่ดังกลาว
นั้น ไดยินคำตอบรับจากพื้นที่วา ตองขอขอบคุณทานนายก และ อบจ.ยะลา ที่
ไดใหความสำคัญกับถนนหนทางที่ อบจ.ยะลา รับผิดชอบอยูจะมีในสวนของ
การไกลเกลี่ย และปดหลุมที่ถนนเปนหลุมเปนบอ ไมวาจะเปนสายกาลูปง-
ยะตะ หรือสายบาโงย-กอตอตือระ จากที่ไดเขาไปรวมประชุมในสวนของสภา
สันติสุขของอำเภอ ของตำบลเนินงาม จะมีถนนที่ทาง อบจ.ยะลา รับผิดชอบ
อยู สายไมแกน-กือแล ของเนินงามนะครับ หมูที่ ๒ ผานหมูที่ ๗ และหมูที่ ๓ 
เนินงาม ถนนสายนั้นเปนถนนที่เชื่อมระหวางถนนสายโกตาบารู-พิเธน เชื่อม
กับถนนทางหลวงชนบทสาย ๔๐๑๗ เปนทางเชื่อมทางลัดเขาสูเมืองยะลา จะ
เปนถนนที่ยังคับแคบ อยู ไมมีไหลทาง อุบัติเหตุก็คอนขางที่จะเกิดบอย หน่ึง
ในอุบัติเหตุก็คือ การจอดรถขางถนนโดยไมมีไหลทาง ทางพื ้นที่ก็เลยไดสง
หนังสือมาทาง อบจ.ยะลา ใหชวยลงไปสำรวจวา ถนนสายนั้นเปนไปไดไหมที่
จะขอขยายใหมีไหลทางครับ หนังสือก็ไดสงไปยังคณะผูบริหารแลวครับ วา
ความตองการของพื ้นที ่ม ีอยางไรครับ ถนนสายนี ้ทาง อบจ.ยะลา ก็ไดสง
เครื่องจักรไปไกลเกลี่ยใหแลว ณ เวลานี้ ไดเห็นภาพชัดเจนเลยครับ ความโลง 
ความปลอดภัยมีนอยมากถาหากวาเราไดเห็นถนนสายนั้น ชวงเชาหรือชวง
ชั่วโมงเรงดวน ถนนสายนั้นจะเปนที ่สัญจรที่คอนขางจะพลุกพลานมาก มี
ประมาณ ๑๐๐ กวาคนตอชั่วโมง ฝากใหทางผูบริหารชวยลงไปประเมินดูวามี
การขยายเขตไดไหมนะครับ ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครบั  ถาไมมี เรียนเชิญทานนายกครับ 
นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    

กระผมนายมุขตาร มะทา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กอนอื่นก็
ตองขอขอบคุณทานสมาชิกจาก อ.บันนังสตา ทานแวอับดุลเลาะ  ขออภัยที่
เอยนาม  และทานสมาชิกจากอำเภอรามัน ทานอับดุลฮาเล็ม  ขออภัยที่เอย
นาม ที่ไดนำเสนอในสิ่งที่ประชาชนใหมาสะทอนใหผูบริหารของ อบจ.ยะลา 
ไดรับทราบ ในเรื่องของถุงยังชีพ ก็ตามที่ทานสมาชิกไดอภิปราย ก็คือวาทาง
ฝายบริหารไดจัดสรรใหกับสมาชิกคนละ ๑๐๐ ถุง  ๓๐ เขต ก็ ๓,๐๐๐ ถุง 
อบจ.  ไดดำเนินการในเรื่องของถุงยังชีพนี้ ๕,๐๐๐ ถุง ก็ไดดำเนินการสองสวน 
สวนหนึ่งมอบใหทางสมาชิกไปมอบใหกับพี่นองประชาชนที่เดือดรอน ตามที่
ทานสมาชิกเห็นสมควร หรือเหมาะสม สวนที่สอง อีก ๒,๐๐๐ ถุง  ฝายบริหาร 

 ก็ไดไปมอบใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่เราพิจารณาแลววา ชวง 
วันท่ี ๒๕, ๒๖, ๒๗ ที่ผานมา พื้นท่ีตรงนี้เดือดรอนมาก เน่ืองจากอยูใกลแมน้ำ 
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นายก อบจ.ยะลา สายบุรี หรือในสวนที ่เราเห็นวาเปนพื ้นที ่ที ่มีน้ำไหลหลาก และก็พี ่น อง
ประชาชนเดือดรอน ก็ไปดำเนินการ ดำเนินการไปไดหลายแหงแลว วันนี้
หลังจากประชุม ทานรองนายกทานระเดน ก็จะไปพื ้นที่อีกสองตำบล ก็คือ
ตำบลบาโระ  และตำบลกาตอง เมื่อวันจันทร วันอังคาร ผมก็ไปที่ตำบลปะแต 
ในสวนฝงอำเภอรามัน ก็ไดดำเนินการแลว ก็คงไปไมไดทุกพื้นท่ี ก็เลือกพ้ืนท่ีที่
เห็นวามันเดือดรอนจริง ๆ พื้นที่ไหนที่ทานสมาชิกไดไปดูแลแลว เราก็มอบให
ทานสมาชิกไป แตถาในพื้นที่ตรงไหนที่ทานสมาชิกดูแลแลว แลวเราเห็นวา
ควรที่จะสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาเทศบาลเพิ่มเติม ก็เอา
สวนที่มีอยู ๒,๐๐๐ ถุง ไปดำเนินการ ก็คงไมเพียงพอ อันนี้ทุกคนก็เขาใจวา
ดวยพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด เราก็จำเปนที่จะตองเรียงลำดับความสำคัญครับ 
ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกจากที่สง line มา ทุกทานก็กระจายทุกยังชีพ ซึ่ง
มีจำนวนจำกัด คอนขางที่จะเลือกกลุมเปาหมายที่ตรงกับวัตถุประสงคของ 
อบจ.ก็คือ กลุมที่เดือดรอนจริง ๆ กลุมที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได หรือ
กลุ มที ่ประสบภัยจากน้ำทวมที ่ผ านมาทำใหบานเรือนเสียหาย ทรัพยสิน
เสียหาย ในเรื่องของปศุสัตวเสียหายตาง ๆ ก็กระจายเกือบทั่วถึง ถึงแมวาจะ
ไดคนละสิบยี่สิบถุง ทานก็พยายามกระจายใหมันครอบคลุมทั้งหมด อันนี้ผมก็
ตองขอขอบคุณทานสมาชิกครับ และก็พยายามรายงานมาทาง line ทำให
ทราบวา ทานสมาชิกทุกทาน ที่ไดรับมอบถุงยังชีพนั้น ทานไปดำเนินการ
ทันทีทันใดไมใครที่วาจะเก็บไวโดยไมดำเนินการ ๓๐ เขต ก็ไปดำเนินการ
ครบถวนสมบูรณ ในสวนของผูบริหารก็จะพยายามใหดำเนินการ คงจะจบใน
อาทิตยนี้นะครับ  ในเรื่องของทานอับดุลฮาเล็ม นั้น หนังสือรองเรยีนมา ที่ผาน
การประชุมสภาสันติสุขนั้น ผมมอบใหฝายซอมบำรุง ใหเขาไปพิจารณา อีก
เรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนพวกเราวา เนื่องจากสถานการณของน้ำที่ผานมา
ในชวงวันที่ ๒๕,๒๖, ๒๗ นั้น โดยสวนใหญแลวพวกเราคาดไมถึง ทางองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลาก็พยายามที่จะเตรียมการในเรื่องของการขุดบอน้ำตื้น 
ในเรื่องของการขุดลอก เพื่อเตรียมการเรื่องภัยแลง แตเราไมไดเตรียมการใน
เรื่องของน้ำทวม เพราะโดยปกติท่ัวไปแลว บานเราปลายกุมภาพันธมันจะไมมี
น้ำทวมแลว มันจะเขาสูในเรื่องของภัยแลง เพราะฉะนั้น การเตรียมการเราก็
เตรียมการในเรื่องของภัยแลง ในชวงสามวันฝนตกมาก ตกมากกวาในชวงหนา
ฝนอีก บางแหงเขาบอกวาไมเคยทวม ปนี้ทวม หรือบางแหงเขาบอกวา ที่นี่
ทวมทุกปแตปนี ้มากกวาทุก ๆ ป มากกวาน้ำในรอบสามสิบป เพราะฉะน้ัน 
ความเสียหายมันมีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของถนนหนทางตาง ๆ คอ
สะพาน เสียหายเยอะเกือบทุกแหงครับ แลวองคการบริหารสวนจังหวัดยะลามี
ถนนที่อยูในความรับผิดชอบ ๘๐ กวาสาย คอสะพานขาด ถนนขาด ถนนถูก
น้ำกัดเซาะพัง ดินสไลดตาง ๆ จำนวนเครื ่องจักรกล การบริหารจัดการก็
อยากจะเรียนทานสมาชิกวา เราจะใหความสำคัญในเรื่องของถนนที่อยูใน
ความดูแลของ อบจ.กอนเปนลำดับแรก แลวถนนที่อยูในความดูแลของทาง
หลวงชนบท ถนนที่อยูในความดูแลของเทศบาล ถนนที่อยูในความดูแลของ 
อบต. เขาจะตองชวงตัวเองกอน แตสามารถที่จะสงหนังสือมาขออนุเคราะห
จาก อบจ. ได  แตเราก็จะเรียงลำดับความสำคัญ  ผมไดบอกกับทางทีมงาน
ของ อบจ.ยะลา วา ถาดินสไลดเล็ก ๆ นอย ๆ อบต. เทศบาล สามารถท่ีจะเอา 
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นายก อบจ.ยะลา เครื่องจักรที่อยูในพื้นที่ไปเกลี่ย เพื่อใหพ่ีนองประชาชนไดสัญจรไปมาก็ทำไป
กอน ถารอ อบจ.เขาไปทุกแหง มันเปนไปไมได โดยเฉพาะของเราเอง ซึ่งไมมี
ใครจะมาชวย  เราก็จำเปนที่จะตองชวยของ อบจ.กอน แตไมใชวาจะไมเปน
ชวยนะครับ ในชวงเวลาที่เหมาะสมก็จะเขาไปดำเนินการตามศักยภาพที่เรามี 
เพราะฉะนั้น ทานสมาชิกอาจจะนอยใจวา สงหนังสือมาแลวหรืออะไรตาง ๆ 
แตไมเห็นเครื่องจักรของ อบจ.ไป ก็อยากจะเรียนวา ในเบื้องตนเราก็จะไป
ดำเนินการฟนฟู ปรับปรุง ถนนที่อยูในความดูแลของ อบจ.กอน ถามวามีมาก
ไหม มาก เพราะน้ำมันมาเร็วมาก และก็กัดเซาะดินเปนโพรงทำใหถนนพัง คอ
สะพานขาด ในสวนของตาเนาะปูเตะนั้น เนื่องจากวาเปนถนนที่อยูในความ
ดูแลของ อบจ.สวนหนึ่ง อยูในความดูแลของ อบต.สวนหนึ่ง ถาเราไมไปชวย 
เราก็ไมสามารถที ่จะเอาเครื่องจักรของเราขึ ้นไปดูแลถนนของเรา ซึ ่งก็เกิด
ความเสียหาย จึงจำเปนที่จะตองดำเนินการในเรื่องของคอสะพานใหมันเสร็จ
สิ้น อันนี้เปนการบูรณาการการทำงานรวมกัน ระหวาง อบต.กับ อบจ. ก็
อยากจะเรียนทานสมาชิกในเรื่องของการซอมแซม ก็พยายามดำเนินการวันนี้
ฝายซอมบำรุงก็มานั่งอยูในหองประชุมนี้  เพราะฉะนั้น การสะทอนปญหา
อะไรตาง ๆ ทานก็รับฟงและจะไปวางแผนดำเนินการ ทานปลัดทานก็มาน่ังอยู 
ทานดูแลกองชางอยู ก็สามารถที่จะฟงเสียงสะทอนจากพวกเรานะครับ ใน
วาระอื่น ๆ ผมอยากจะแจงอีกหนึ่งเรื่อง ในวันที่ ๒๒ มีนาคม 256๕  ทาง 
อบจ.พังงา จะนำผูนำศาสนา อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิด จำนวน 
๑๐๐ กวาคน มาดูงานที่จังหวัดยะลา  และดูงานที่อำเภอเบตง ในสวนของ
จังหวัดยะลานั้น ก็จะมาดูงานที่ อบจ.ยะลา ในเรื่องของการสงเสริมสนับสนุน 
ในเรื่องของภารกิจดานศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเขาจะ
เดินทางจากจังหวัดพังงา มาถึงจังหวัดยะลา หัวรุงประมาณ 05.00 น. เราก็
เตรียมการจัดสถานที่ที ่มัสยิดโรงเรียนพัฒนาฯ ในการละหมาดหัวรุ ง และ    
มารับประทานอาหารมื้อเชาที่ อบจ. ในสวนของการดูงานก็คงจะไดบรรยาย
เล็ก ๆ นอย ๆ ในเรื่องที ่ อบจ.ดำเนินการ อะไรบางที่เกี ่ยวของในเรื่องของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ใหทางผูนำศาสนาของจังหวัด
พังงา ซึ่งนำโดย อบจ.พังงา ก็อยากจะเรียนวาทุกทาน ถาประสงคที่จะมารวม
ก็สามารถมารวม ประมาณ 06.00 น. ถาจะมาตองตื่นเชานิดหนึ่ง แตถาคิดวา
นอนดีกวา ก็ไมเปนไร แตทานประธานสภาตองมา ทานสมาชิกที่อยูใกล ๆ ก็
อาจจะมารวมได แตทานที่อยูไกล ๆ ก็ไมอยากใหทานกังวลวา ตองตื่นเชา กวา
จะมาตองตื ่นตีสองตีสาม ก็ไมเปนไรแตเรียนเพื่อทราบ ทานที่อยูที ่เบตงก็
อาจจะไปพบผูนำศาสนาของพังงาเดินในตลาด ก็ทักทายบาง และก็แนะนำวา 
ผมเปนสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอำเภอเบตง แตเขาชวยเหลือตัวเองได เขา
ก็อาจจะไป Skywalk หรือไมถาทานที่ปรึกษาวางก็ชวยไปรับ ผมก็ไมแนใจวา
เขาไป Skywalk หรือไม แตวาเขาไมไดรบกวนพวกเรา เขารบกวนในเรื่องของ
ที่ละหมาดหัวรุง และก็ขออาหารเชาหนึ่งมื้อ นอกนั้นเขาชวยเหลือตัวเองไปที่
อำเภอเบตง ก็อยากจะเรียนวา วันที่ ๒๒ มีนาคม 2565  มีคณะผูนำศาสนา
จากจังหวัดพังงา นำโดย อบจ.พังงา มาดูงานในจังหวัดยะลา ในอำเภอเบตง 
สมาชิกทานใดที่ไมติดภารกิจ และก็สามารถมาได ก็เชิญมารวมตอนรับกับทาง 
อบจ.ยะลา ดวยนะครับ ในวาระอ่ืน ๆ ก็มีเพียงเทานี้ ขอขอบคุณครับ 
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