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เริ่มประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุมแลว 

(นางมณฑา  สมมาตย)  จํานวน ๑๙ ทาน    ดิฉันขออนุญาตอานประกาศ เรียกประชุมฯ คะ  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑   ประจําป  ๒๕๖๓ ตามที่

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  กําหนดใหผูพักในโรงแรมเสียคาธรรมเนียมใหแกองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ในอัตรารอยละหนึ่งของคาเชาหองพักนั้น  แตเนื่องจาก

ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID – ๑๙)  ทําใหผูพักในโรงแรมเขตจังหวัดยะลา มีจํานวนลดนอยลงเปน

จํานวนมาก สงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบกิจการโรงแรม 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนด

มาตรการเพ่ือชวยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ  โดยการเสนอแกไข

เพิ่ ม เติมขอบัญ ญัติองคการบริหารส วนจั งหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลามีอํานาจในการออกประกาศงดหรือลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจากผูพักในโรงแรมไดตามความจําเปนและ

เหมาะสมตอไป 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒   

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๓  มีกําหนด ๗ วัน 

นับตั้งแตวันที่  ๒๑  เมษายน พ.ศ.   ๒๕๖๓ เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยทั่ว

กัน ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ ลงชื่อ นายมะหะมะ  

วาแมดีซา  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา    ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและทานผูทรงเกียรติ   

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีอยางย่ิง ที่ไดเปดการประชุมสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดยะลา และไดทําหนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาในวันนี้ สําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในครั้งนี้ เปน

การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓  ซึ่งไดกําหนดเปด

สมัยประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนที่จะใหสภาฯ ไดพิจารณาใน

ญัตติตาง ๆ ที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดเสนอ เพื่อใหเกิดประโยชน

แกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและทองถ่ินตอไป 

  บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๓ ณ บัดนี้ 

  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ      

เรื่องแจงใหทราบ ถือเปนประวัติศาสตรของสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาครับ ท่ีเราเปดประชุมในวิกฤตโควิด – ๑๙ แตเราก็มีความจําเปนที่

จะตองเปดการประชุม เพ่ือใหงบประมาณตาง ๆ ที่จะตองแกไข เพื่อไปทํา

ประโยชนตอประชาชนใหสูงสุด วันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกทาน ทานสมาชิกสภา ทาน

ผูบริหารเขามาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ซึ่งในภาวะที่เสี่ยงอันตรายครับ แตเราก็

จัดหองประชุม ผมก็ไดมาควบคุมดูแลวา ใหเวนระยะทางสังคม ขางหลังขยับไป

หนอยก็ไดครับ ไมถึง ๒ เมตร ครับ ซึ่งมีความจําเปนจริง ๆ ครับ ที่เราตองปองกัน

พวกเราเองดวย อนึ่ง ตองขอบคุณทานสมาชิสภา ผูบริหาร เจาหนาที่ ที่ออกไปให

กําลังใจแกผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด-๑๙ ทานสมาชิกสภา ก็ออกดึก ๆ ดื่น ๆ 

ครับ ตองเซฟตัวเองดวยนะครับ อยาประมาท สําหรับวันนี้ ผมแจกขาวกลองนะ

ครับหลังประชุม ที่ผานมาองคการบริหารสวนจังหวัดทําอะไรบาง ซึ่งไดรับคํา

ชมเชยจากหนวยงานและประชาชนครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๓   

เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

ครับ   

เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอบันนังสตา  

(นายไฟซอล  ยูโซะ) ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
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เลขานุการคณะกรรมการ   บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่  ๒/

ตรวจรายงานการประชุม  ๒๕๖๓   วันจันทรที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔    

ผูมาประชุม 

๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓  อ.ยะหา  ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 

๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต   อ.ธารโต  กรรมการ 

๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   

๕. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓  อ. บันนังสตา   กรรมการ 

๖. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปนัง  กรรมการ 

๗. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา  กรรมการและ

เลขานุการ  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    ประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ไดกลาว

เป ดการประชุมและดํ าเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดกํ าชับ ให

คณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ วาไดใจความ

ถูกตองตรงกันหรือไม  รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแกไขขอความ สําหรับการตรวจ

รายงานการประชุมครั้งนี้ คือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๖๓  เมื่อ

วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓   

ประธาน ไดใหเจาหนาที่เปดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือใหคณะกรรมการ

ไดทําการตรวจรายงานการประชุม  จนแลวเสร็จ  ปรากฏวา ไมมีการขอเสนอแกไข

ขอความ เพ่ิมเติมแตประการใด   เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล      

ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  

ขอบคุณมากครับ       

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชุม  เชิญครับ  เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง

ยะลา  ผมขออนุญาตที่จะขอแกไขครับ คือมีคําผิดในรายงานการประชุมหนาท่ี ๑๐ 

บรรทัดที่ ๘ นับจากขางบนนะครับ ผิดตรงที่วา เราไมสามารถที่จะทํางานในเชิงรับ 

แตองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  เราจะทํางานในเชิงรุก  คําผิดก็คือ ในเชิงรับ  
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ นะครับ ไมใชในเชิงลัก เขียนวาเปนลัก ที่ถูกตองคือ เราไมสามารถที่จะทํางานใน

เชิงรับ ไมใชลัก ขอใหแกไขคําวาลัก เปนรับนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ชวยแกไขดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผม

จะขอมติที่ประชุมครับ เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองค

ประชุมครับ ๑๙ ทานครับ ตอไปผมขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรอง

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  

๑๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  รับรอง ๑๙  เสียงครับ สมาชิกทานใด

ไมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจําป  ๒๕๖๓   

เมื่อวันท่ี  ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ งดออกเสียง ไม

มีนะครับ      

มติท่ีประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 

๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๙ เสียง

ครับ   

  ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติ  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหาร

สวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ......    เชิญทานนายก อบจ.ยะลา แถลงเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กอนอื่นตองขอ

โทษทานประธานสภา เนื่องจากที่นั่งไมสะดวกที่จะยืนเสนอนะครับ ผมขออนุญาต

เสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง 

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักในโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ...     

  ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด

จากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  โดย

กําหนดใหผูพักในโรงแรมเสียคาธรรมเนียมใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใน

อัตรารอยละหนึ่งของคาเชาหองพัก มีผลใชบังคบัตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

นั้น    

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพ้ืนที่จังหวัดยะลาทําใหผูพักในโรงแรมเขตจังหวัดยะลามี

จํานวนลดนอยลงเปนจํานวนมาก สงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบกิจการโรงแรม   
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นายก อบจ.ยะลา จําเปนตองกําหนดมาตรการเพ่ือชวยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ โดยการ

แกไขเพิ่มเติมขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลามีอํานาจในการออกประกาศงดหรือลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจากผูพักในโรงแรมไดตามความจําเปนและ

เหมาะสม 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จึงนําเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .....  ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบ ดังนี้ 

ขอบัญญัติเดิม  

“ขอ ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนผูรักษาการตาม

ขอบัญญัตินี้ มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ และคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไป

ตามขอบัญญัตินี้ 

 ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ 

สํานักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแลวใหใชบังคบัได” 

รางขอบัญญัติใหม 

“ขอ ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนผูรักษาการตาม

ขอบัญญัตินี้ มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ และคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไป

ตามขอบัญญัตินี้ 

กรณีมีเหตุอันเกิดจากการระบาดของโรคติดตอในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ

กรณีมีเหตุอันเกิดจากสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ใหนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลามีอํานาจในการออกประกาศงดหรือลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจากผูพักในโรงแรม 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เมื่อไดประกาศไวโดย

เปดเผย ณ สํานักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแลวให ใชบั งคับได”  

ขอขอบคุณครบั 

  เนื่องจากเปนเรื่องดวนขอความกรุณาสภาพิจารณาสามวาระรวดครับ ขอ

เสนอใหสภาพิจารณาสามวาระรวดครับ ขอขอบคุณครับ   
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เนื่องจากทานนายกเสนอใหสภาพิจารณาสามวาระรวด ตามระเบียบ

ขอบังคับการประชุม ขอ ๔๕ ผมจะขอมติที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุม

ครับ จํานวน ๒๐ ทาน ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหพิจารณาราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ......  สามวาระรวด  โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๐ เสียง  สมาชิกทานใดไม

อนุมัติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียก

เก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ......  สามวาระรวด  โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ 

งดออกเสียงไมมี  

มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวน

จังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ......  สาม

วาระรวด  จํานวน ๒๐ เสียง  

ตอไปวาระที่ ๑  ข้ันรับหลักการ  ใหที่ประชุมปรึกษาในหลักการแหงราง

ขอบัญญัติฯ และลงมติวาจะรับหลักการหรือไม เชิญทานสมาชิกอภิปรายกอนลงมติ

ครับ เชิญครับ เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง

ยะลา ผมไดฟงญัตติที่ทานนายกเสนอครับ อยากจะขออนุญาตสักสองสามนาที ใน

การที่จะแสดงความเห็นญัตติเก่ียวกับเรื่องการงดการจัดเก็บคาธรรมเนียมผูพักใน

โรงแรม ตามญัตติที่ทางฝายบริหารเสนอมาครับ ความเห็นก็คือวา ในญัตติดังกลาว

นี้ครับ ขออนุญาตที่ใชคําวา นาชื่นชม เพราะวาเทาที่ผมติดตามสถานการณนะวันนี้ 

ธุรกิจโรงแรมจะทรุดลมหายตายจากไปคอนขางเยอะ โรงแรมจะรางเพราะปญหา

ของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-๑๙ นะครับ เพราะฉะนั้น องคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลากับวาระการประชุมในการที่จะงดเวนเรื่องภาษีโรงแรมนั้น เปนเรื่องคอนขางที่

จะรวดเร็วทันกับเหตุการณ และเปนการชวยเหลือผูประกอบการที่ตกอยูในภาวะ

เดือดรอน ไมตางกับพ่ีนองประชาชน คือนักธุรกิจ ในเรื่องดังกลาวนี้ กระผมเห็น

ดวยที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาของเรา ไดหยิบยกเรื่องนี้มาเปนวาระเรงดวน 

อันเปนการชวยเหลือผูประกอบการ ในทางตรงใหเขาพยุงอยูไดโดยองคการบริหาร

สวนจังหวัดของเรานั้น ซึ่งใชอํานาจในการที่จะลดภาษี ถึงแมจะไมมากนัก แตก็

นาชืน่ชม สําหรับวาระการท่ีจะลดภาษีจัดเก็บของรายการผูพักในโรงแรม  ขอบคุณ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ครับทานประธานที่ใหโอกาสในการเสนอความเห็น ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครบั ทานมะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา 

ตามญัตติที่ทานนายกไดนําเสนอในเรื่องของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมคาบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม ดวยวิกฤตโควิด-๑๙ จังหวัดยะลา

เราไดรับผลกระทบอยางรุนแรง เนื่องจากเราดูขอมูลจากสถิติของผูติดเชื้อนั้น 

จังหวัดยะลาเราอยูในอันดับ ๕ ครับ ซึ่งก็ถือวาไดรับผลกระทบอยางรุนแรง การที่

ทานนายกไดนําเสนอเพ่ือแกไขระเบียบขอบัญญัติของการงดหรือลดการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมบํารุงจากผูพักในโรงแรม ก็ถือวาสมควรเปนอยางยิ่งนะครับ เพ่ือเปน

การลดภาระที่จะตองเสียภาษีใหกับทาง อบจ. ดวยเล็งสภาพในจังหวัดยะลา ณ 

ปจจุบันนี้คอนขางจะไดรับผลกระทบทุกดาน ไมเฉพาะแตโรงแรมครับ ธุรกิจคาขาย

ตาง ๆ ไดรับผลกระทบแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพี่นองประชาชนผูหาเชากิน

ค่ํา ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก นี่ก็เปนวิธีการหนึ่งที่ทาง อบจ.ไดชวยเหลือ

ผูประกอบการ ซึ่งในฐานะที่ เปนตัวแทนของประชาชน ก็สมควรที่จะใหการ

สนับสนุนกับการแกไขขอบัญญัติในวันนี้นะครับ ซึ่งจริง ๆ แลว นอกเหนือจากนี้

ทานนายกเห็นวาเราจะควรลดจากหมวดอ่ืน ๆ ทางสมาชิกก็ยินดีนะครับ ขอบคุณ

มากครับทานประธาน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานสมาชิกจะอภิปรายอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี ผมจะขอมติ 

ที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๑ ทานครับ ครบองค

ประชุมครับ ผมขอมติในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ สมาชิกทานใดรับหลักการแหง

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียม

บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ......  โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๑ เสียง  สมาชิกทานใดไมรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ......  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ งดออกเสียงไมมี

นะครับ 

 มติที่ประชุม เปนเอกฉันท รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด

จากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ......  จํานวน ๒๑ 

เสียง   
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ตอไปวาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ  โดยที่ประชุมเปนกรรมการแปรญัตติเต็ม

สภา และประธานสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สําหรับการพิจารณา

รางขอบัญญัติ  จะพิจารณาเรียงตามลําดับขอ โดยเลขานุการสภาจะอาน

รายละเอียดแตละขอ หากสมาชิกทานใดประสงคจะแปรญัตติในขอใด ใหยกมือข้ึน

หลังจากเลขานุการสภาอานจบในขอนั้นนะครับ เชิญเลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ขอ ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักใน

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .....   

 ขอ ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๔  ของขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักใน

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และใหใชขอความ

ดังตอไปนี้ 

      “ขอ ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนผูรักษาการตาม

ขอบัญญัตินี้ มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ และคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไป

ตามขอบัญญัตินี้ 

      กรณีมีเหตุอันเกิดจากการระบาดของโรคติดตอในพ้ืนที่จังหวัดยะลา 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

หรือกรณีมีเหตุอันเกิดจากสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ใหนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลามีอํานาจในการออกประกาศงดหรือลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจากผูพักในโรงแรม 

      ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย ณ สํานักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแลวใหใชบังคับได” 

 ขอ ๔  ขอบัญญัติที่ยกเลิกตามขอ ๓ แหงขอบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับได

ตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ กอนวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ไมมกีารแปรญัตตินะครับ ที่ประชุมไมมีการแปรญัตติ สําหรับขั้นแปรญัตติ 

เสร็จสิ้นแลว ตอไปวาระที่ ๓  ขั้นใหความเห็นชอบ ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ 

ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานน ๒๑ ทาน ครบองคประชุมครับ ผมขอมติที่

ประชุมครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักใน

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ...... โปรดยกมือครับ จํานวน  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา ๒๑ เสียง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักใน

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ......  โปรดยกมือครับ ไมมนีะ

ครับ งดออกเสียงไมมีนะครับ 

 มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท เห็นชอบใหตราขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจาก

ผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ......  จํานวน ๒๑ 

เสียง ครับ  

 ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติ  ขออนุ มัติแก ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาใหกันเงินเพื่อทําการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ผมขอเสนอ

ญัตติในระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาให

กันเงินเพ่ือทําการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     

ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ซึ่งเปนรายการที่ไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาใหกันเงินเพ่ือทําการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ใหกันเงินเพ่ือทําการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งไว แผนงาน

การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทรายการคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค คากอสรางรั้วตลาด

กลางสินคาการเกษตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา งบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ 
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นายก อบจ.ยะลา   ขอความเดิม 

กอสรางรั้วตลาดกลางสินคาการเกษตรขององคการบริหารสวนจังหวัด 

    ยะลา จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วแบบเหล็กตะแกรง ขนาดยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร 

รั้วแบบทึบสําเร็จรูป ขนาดยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร รวมความยาวรั้ว ๔๔๖.๐๐ เมตร 

ความสูง ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) หนาที่ ๑๔ ลําดับที่ ๑๖ 

- ตั้งจายจากเงินรายได 

(กองแผนและงบประมาณ) 

ขอความใหม 

กอสรางรั้วตลาดกลางสินคาการเกษตรขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา จํานวน ๙๑๑,๗๐๐ บาท  

- เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วแบบทึบสําเร็จรูป ขนาดยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร 

ความสูง ๒.๐๐ เมตร 

(ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 

ขอความอื่นคงไวตามเดิม 

เหตุผล  เนื่องจาก เพื่อใหสภาพพื้นที่บริเวณภายในตลาดกลางฯ มีพ้ืนที่

โลง บรรยากาศเอื้อตอการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ภูมิทัศนตลาดฯ สวยงาม 

โดยดําเนินการกอสรางรั้วฯ เฉพาะฝงดานซายของตลาดกลางสินคาการเกษตรฯ 

เปนรั้วแบบทึบสําเร็จรูป เพ่ือเปนแนวเขตท่ีดินขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ

สภาทองถ่ิน และขอ ๓๑  กําหนดวา “การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดป หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือ

ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป”  

จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติ

แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงฯ ดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ไมมทีานใดอภิปรายนะครับ ถาไมมี ผม 

จะขอมติที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๑ ทาน ครบองค

ประชุมครับ  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ซึ่งเปนรายการที่ไดรับอนุมัติจากสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใหกันเงินเพ่ือทําการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๑ เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ซึ่งเปนรายการที่ไดรับ

อนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใหกันเงินเพ่ือทําการเบิกจายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ งดออกเสียงไมมีนะครับ 

 มติ ท่ีประชุม  เปน เอกฉันท   อนุมัติ ให แก ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ซึ่งเปนรายการที่ไดรับอนุมัติจากสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาใหกันเงินเพ่ือทําการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

จํานวน ๒๑ เสียง  

 ระเบียบวาระที่  ๕   ญัตติ  ขออนุมั ติแก ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาใหกันเงินเพื่อทําการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

เรียนเชิญทานนายกแถลงเสนอญัตติ ครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ผมขออนุญาต

ทานประธาน ในระเบียบวาระที่ ๕ และระเบียบวาระท่ี ๖ ขออนุญาตใหทานรอง

นายก ทาน ดร.ระเดน  สะมะแอ  เปนผูเสนอญัตติทั้งสองญัตติ ขออนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   อนุญาตครับ เชิญทานรอง ครบั 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดรับมอบหมายจากทาน

นายก อบจ.ยะลา เพ่ือเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใหกันเงิน

เพ่ือทําการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
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รองนายก อบจ.ยะลา ฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติตอสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เพ่ือขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ให

กันเงินเพ่ือเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาใหกันเงินเพื่อเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งไวในสํานัก

ปลัดฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ดังนี้ 

 ขอความเดิม  คาปรับปรุงเครื่องเสียงพรอมอุปกรณประจําหองประชุม   

นิบงและหองคลินิกเซ็นเตอร จํานวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท 

 ระบบเสียงช้ัน ๒  (หองประชุมนิบง) 

 ๑. ชุดไมโครโฟนประชุม สําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน ๔ ชุด 

 ๒. อุปกรณในการติดตั้งระบบ จํานวน ๑ ระบบ 

 ๓. ไมโครโฟนไรสายระบบ UHF จํานวน ๑ ชุด 

 ๔. อุปกรณตดิตั้ง จํานวน ๑ ชุด 

 ระบบภาพช้ัน ๒ (หองประชุมนิบง)  

 - ใชของเดิม 

 ช้ัน ๓ ระบบเสียงหองคลินิกเซ็นเตอร 

 ๑. ชุดไมโครโฟนประชุมสําหรับประธาน (ของเดิม) จํานวน ๑ ชุด 

 ๒. ชุดไมโครโฟนประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม (ของเดิม) จํานวน ๑๒ 

ชุด 

 ๓. เครื่องควบคุมและจายไฟ (ของเดิม) จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๔. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (ของเดิม) จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๕. ไมโครโฟนไรสายมือถือ จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๖. เครื่องขยายเสียงดิจิตอลลําโพงเพดาน ๑๒๐ วัตต จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๗. ลําโพง ๒ ทาง สําหรับการประชุม ชนิดติดเพดาน จํานวน ๑๐ ตัว 

 ๘. ลําโพงสําหรับการนําเสนอ (ของเดิม) จํานวน ๒ ตู 

 ๙. เครื่องบันทึกเสียงการประชุม จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๑๐. ตูเก็บอุปกรณ ขนาด ๑๕ U จํานวน ๑ ตู 

 ๑๑. อุปกรณในการติดตั้งระบบ จํานวน ๑ ระบบ 
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รองนายก อบจ.ยะลา   ช้ัน ๓ ระบบภาพหองคลินิกเซ็นเตอร 

 ๑. เครื่องฉายภาพ Projector ๔๒๐๐ lm. WXGA จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๒. จอมอเตอรไฟฟา ขนาด ๑๒๐ นิ้ว ๑๖:๑๐ (๒๕๙×๑๖๑) จํานวน ๑ จอ 

 ๓. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนําเสนอ จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๔. อุปกรณในการติดตั้งระบบ จํานวน ๑ ระบบ  

 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.) 

 ขอความใหม 

 คาปรับปรุงเครื่องเสียงพรอมอุปกรณประจําหองประชุมนิบงและหอง

คลินิกเซ็นเตอร จํานวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท 

 ระบบเสียงช้ัน ๒ (หองประชุมนิบง) 

 ๑. ชุดไมโครโฟนประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน ๔ ชุด 

 (โดยจัดหาตามราคาทองตลาดเพ่ือความจําเปนในการใชงาน) 

 ๒. อุปกรณในการติดตั้งระบบ จํานวน ๑ ระบบ 

 (โดยจัดหาตามราคาทองตลาดเพ่ือความจําเปนในการใชงาน) 

 ๓. ไมโครโฟนไรสายระบบ UHF  จํานวน ๑ ชุด 

 (โดยจัดหาตามราคาทองตลาดเพ่ือความจําเปนในการใชงาน) 

 ช้ัน ๓  ระบบภาพหองคลินิกเซ็นเตอร 

 ๑. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด ๔๒๐๐ WXGA Lumens จํานวน 

๑ เครื่อง (โดยจัดหาตามราคาทองตลาดเพ่ือความจําเปนในการใชงาน) 

 ๒. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด ๑๒๐ นิ้ว ๑๖:๑๐ (๒๕๙×๑๖๑) 

จํานวน ๑ จอ (โดยจัดหาตามราคาทองตลาดเพ่ือความจําเปนในการใชงาน) 

 ๓. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง 

 สําหรับขอความอื่นคงเดิม 

 เหตุผล  เนื่องจากคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายที่ตั้งไวในบาง

รายการไมตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  ซึ่ง

ประกาศใชปละ ๑ ครั้ง และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของกองมาตรฐาน

งบประมาณ ๑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศใชปละ ๑ 

ครั้ง ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได จึงมีความจําเปนที่จะตองขออนุมัติ 

แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงฯ 

 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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รองนายก อบจ.ยะลา  ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 ขอ ๓๑  การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได

เบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมี

อํานาจใหเบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

 จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติ

แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงดังกลาวตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ไมมนีะครับ ถาไมม ีผมจะขอมติที่ 

ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๑ ทาน ครบองคประชุม

ครับ  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาใหกันเงินเพื่อทําการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรด

ยกมือครับ จํานวน ๒๑ เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาใหกันเงินเพ่ือทําการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรด

ยกมือครับ ไมมีนะครับ งดออกเสียงไมมี  

 มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใหกันเงิน

เพ่ือทําการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๒๑ เสียง 

   ระเบียบวาระที่  ๖  ญัตติ  ขออนุ มัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน

และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ)  เชิญทานรองเสนอญัตติครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดรับมอบหมายจากทาน

นายก อบจ.ยะลา  เพื่อเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)  
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รองนายก อบจ.ยะลา  ฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ) ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการโครงการจัดทํากระดานไวทบอรด 

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 หลักการ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งไวในกองการศึกษาฯ แผนงานการศกึษา งาน

บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ 

ดังนี้  

   ขอความเดิม 

 โครงการจัดทํากระดานไวทบอรด จํานวน ๑๘๘,๐๐๐ บาท  

 - เพื่อจายเปนคาจัดทํากระดานไวทบอรด ขนาด ๖.๐๐×๑.๑๒ เมตร 

พรอมชานออยหุมผา ขางละ ๑.๐๐ เมตร พรอมติดตั้ง จํานวน ๑๓ ชุด สําหรับ

โรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห 

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลง

วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  

 - ตัง้จายจากเงินรายได 

 (กองการศกึษาฯ) 

 ขอความใหม 

 โครงการจัดทํากระดานไวทบอรด จํานวน ๑๘๘,๐๐๐ บาท  

 - เพื่อจายเปนคาจัดทํากระดานไวทบอรด ขนาด ๖.๐๐×๑.๑๒ เมตร รวม

ชานออยหุมผา ขางละ ๑.๐๐ เมตร พรอมติดตั้ง จํานวน ๑๓ ชุด (ตามแบบ อบจ.ที่

กําหนด) สําหรับโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห 

 - เปนไปตามหนังสือกรกะทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลง

วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  

 - ตั้งจายจากเงินรายได 

 (กองการศกึษาฯ) 

 เหตุผล 

 เนื่องจากคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายรายการดังกลาว ระบุ

ขอความคลาดเคลื่อนไมสอดคลองกับขอเท็จจริงกับขนาดของหองเรียน ทําใหไม

สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได    จึงมีความจําเปนที่จะตองขออนุมัติแกไข 

เปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงฯ 
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รองนายก อบจ.ยะลา  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา 

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติ

แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงดังกลาวตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม

ครับ เลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๑ ทาน ครบองคประชุมครับ ผมขอมิติที่

ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง (คา

ครุภัณฑ) โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๑ เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ 

งดออกเสียง ไมมีครับ  

 มติ ท่ีประชุม  เปนเอกฉันท    อนุมัติ ใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ)  จํานวน ๒๑ เสียง 

 ระเบียบวาระที่  ๗  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง  เชิญทาน

นายกแถลงเสนอญัตติ ครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง 

  ดวยฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จากรายการคาจาง

ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา กองชาง เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

กองชาง เปนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

  ๑. โตะทํางาน จํานวน ๕ ตัว เปนเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท 

  ๒. เกาอี้ทํางาน จํานวน ๖ ตัว เปนเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท 

 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 
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นายก อบจ.ยะลา  หลักการ 

  โอนลด 

  ๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการ คาจาง

ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา (งบประมาณเหลือจาย) จํานวน ๔๔,๐๐๐ 

บาท 

  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

  ๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ 

      ๑.๑ โตะทํางาน 

             - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน ๕ ตัว มีคุณลักษณะ 

ดังนี้ 

      ๑) เปนโตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา ๑๕๐×๘๐×๗๕ ซม. 

จํานวน ๒ ตัว ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      ๒) เปนโตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา ๑๒๐×๖๐×๗๕ ซม. 

จํานวน ๓ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท 

          (จัดหาตามราคาทองตลาด) 

    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๑๑๓๔  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

   - ตั้งจายจากเงินรายได 

      ๑.๒ เกาอี้ทํางาน 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน ๖ ตัว มีคุณลักษณะ 

ดังนี้ 

     ๑) เปนเกาอ้ีทํางานพนักพิงสูง ชนิดเบาะหุมหนังสีดํา มีทาวแขน 

มีลอเลื่อนขาเหล็ก ๕ แฉก ปรับระดับสูง-ต่ําได จํานวน ๑ ตัว เปนเงิน ๔,๒๕๐ บาท 

     ๒) เปนเกาอี้ทํางานพนักพิงเตี้ย ชนิดเบาะหุมหนังสีดํา มีทาว

แขน มีลอเลื่อน ขาเหล็ก ๕ แฉก ปรับระดังสูง-ต่ําได จํานวน ๕ ตัว ๆ ละ ๒,๘๕๐ 

บาท เปนเงิน ๑๔,๒๕๐ บาท 

         (จัดหาตามราคาทองตลาด) 

   - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๑๑๓๔  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

   - ตั้งจายจากเงินรายได 
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นายก อบจ.ยะลา  เหตุผล 

  เนื่องจากโตะทํางานและเกาอี้ทํางานสําหรับใชประจํากองชาง ชํารุดใชการ

ไมได ประกอบกับกองชางมีขาราชการและพนักงานจางตามภารกิจบรรจุใหม เพ่ือ

ทดแทนโตะทํางานและเกาอ้ีเดิมที่ชํารุด และเพียงพอตอจํานวนบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานประจํากองชาง จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อโตะทํางานและเกาอี้ทํางาน

ดังกลาว แตเนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการ

นี้ไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายฯ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม 

  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

  จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม 

เชิญเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๑ ทาน ครบองคประชุม  ผมขอมติท่ี

ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติให โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม กองชาง โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๑ เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมัติ

ให โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง โปรดยกมือ

ครับ ไมมีนะครับ งดออกเสียงไมมีนะครับ 

  มติ ท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติ ให โอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพ่ือไปตั้ง

จายเปนรายการใหม กองชาง จํานวน ๒๑ เสียง    

  ระเบียบวาระที่ ๘  เรื่องอื่น ๆ  เชิญเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ตอสภา เชิญครับ 

เลขานุการคณะกรรมการ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

สาธารณสุข กระผมนายรุซลัม  อาลี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอเมืองยะลา  ขอ 

(นายรุซลัม  อาลี) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่ 

๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ดวยคณะกรรมการสาธารณสุข ไดทําการประชุม เพ่ือ

เลือกประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ รวมกันปรึกษาเรื่อง 
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เลขานุการคณะกรรมการ แนวทางการชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ และผูที่ไดรับ 

สาธารณสุข ผลกระทบจากสถานการณดังกลาวในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา โดยสรุปไดดงัน้ี 

  ๑. ผลการเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ นายมะดารี ยะยือริ  

สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต อําเภอกรงปนัง  ไดรับเลือกเปนประธานกรรมการ  

นายรุซลัม  อาลี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอเมืองยะลา  ไดรับเลือกเปน

เลขานุการคณะกรรมการ   

  ๒. แนวทางชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙  ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ดังนี้ 

      ๒.๑ ตองการมีถุงยังชีพ ตามจุดคัดกรองตาง ๆ เพ่ือแจกจายใหกับ

ประชาชนในพ้ืนที่ 

      ๒.๒ สนับสนุนอุปกรณปองกันการติดเชื้อ และถุงยังชีพเพ่ือแจกจาย

ใหกับกลุมชุมชนจุดเสี่ยง เชน ชุมชนมสัรกัต และชุมชนตลาดเกา 

      ๒.๓ ตองการงบประมาณเพื่อนําไปจัดทําถุงยังชีพแจกจายใหแก ผู

ไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ขาดรายไดเลี้ยงชีพประจําวัน เชน กลุมชาวสวน

ยาง และกลุมคาขายเปนตน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  รายงานผลจากคณะกรรมการสาธารณสุข มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก

ไหมครับ เดี๋ยวผมจะใหทานนายกชี้แจงหลังสุดครับ เชิญครับทานวรเกียรติ 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง  ไดฟง

ฝายสาธารณสุขเก่ียวกับมาตรการในการชวยเหลือประชาชน เก่ียวกับผลกระทบโค

วิด-๑๙ ผมมาดูในประเด็นขอ ๓ เก่ียวกับการชวยเหลือยังชีพเศรษฐกิจ ในสวนตรง

นี้ ก็ตองมาพิจารณาดูวา พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดใหอํานาจไหม 

บวกกับแผนกระจายอํานาจ ผมคิดวาในสวนนี้ ในการชวยเหลือเราตองดูกรอบตรง

นี้เปนหลัก ดังนั้น สิ่งที่ทําไดในความคิดผมนะครับ ถาไปดูผมจํามาตราไมไดจะมีอยู

สองตัว ในการชวยเหลือเก่ียวกับภาวะฉุกเฉินตรงนี้ครับ ในเรื่องการกระจายอํานาจ 

ซึ่ง อบจ.มีหนาที่ตรง ๆ และสอดคลองกับแผนกระจายอํานาจ สามารถทําโครงการ

ชวยเหลือได แตชวยเหลือไมใชชวยเหลือในสวนที่วาใหเงนิอุดหนุนเงิน แตชวยเหลือ

ในกรณีกิจการ เชนมีการคัดกรอง มีหนวยการคัดเลือกชวยเหลือเบื้องตน และ

ประสานกับภาครัฐ ในสวนท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขดําเนินการเกี่ยวกับการ

ชวยเหลือ ผมคิดวาใหไปเปดขอบัญญัติดูวา เรามีอํานาจไหมครับ ผมก็ทวงติงตรงนี้

นิดเดียวครับ ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานเฉลิมพล ครับ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง

ยะลา  กอนอ่ืนตองขอบคุณทานประธานสภาครับ ที่ใหโอกาสใหกระผมขึ้นมา ผม

อยากจะขออนุญาตทานประธานสภาใชเวลาสภาแหงนี้สักเล็กนอย มีประเด็นอยู

สองสามประเด็นครับ ที่จะนําเรียนในที่ประชุม ซึ่งเชื่อวาเปนประโยชน ประเด็น

แรกครับ จะนําขอองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาของเรา ไดรวมกันตอตานโคโร

นา หรือวาไวรัสโควิด-๑๙ นั้น ตั้งแตประมาณกลางเดือนมีนาคม ครับ เมื่อการ

ประชุมสภาสมัยที่แลว เมื่อวันที่ ๑๙ ผมไดนําเรื่องนี้มาคยุในที่ประชุมรอบหนึ่งแลว

ครับ แตวันนี้ที่ยอนกลับไป เพราะอยากจะเรียนวา เราไดรับคําเชยชมจากการ

ปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารมาอยางเต็มเปยม ในเรื่องวันนี้ไดเกิดวิกฤตโคโรนาสอง

รอยกวาประเทศแลวครับ ถาจําไมผิดรายงานลาสุดเฉพาะจังหวัดยะลาของเรานั้น 

ประมาณ ๑๐๑ คน ที่ติดเชื้อไวรัส ที่ยืนยันแลวครับ จากผลพวงของวิกฤตโควิด-๑๙ 

นั้น เราไดรับคําชื่นชม เพราะวา เรื่องที่หนึ่ง องคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั้น 

ใหความรวมมือตอหนวยราชการ ใหความรวมมือในการใชงบประมาณ ในการใช

บุคลากร ในการใชเครื่องไมเครื่องมือ เคียงบาเคียงไหลกับองคกรในจังหวัดทั่วทุก

ถิ่นที่ครับ ซึ่งตรงนี้ในสวนราชการเอง เขาฝากชื่นชมมาถึงองคการบริหารสวน

จังหวัด โดยเฉพาะทานนายก มุขตาร  มะทา  เขาบอกวาขอบคุณที่ทานออกมารวม

เคียงบาเคียงไหลกับหนวยงานราชการอยางทันเหตุการณ อยางทันทวงที ในการ

แกปญหาวิกฤตโควิด สวนท่ีสองครับที่จะนําเรียน คําชื่นชมเหลานี้นอกจากพ่ีนอง

ประชาชนในจังหวัดยะลากลาวถึงพวกเราในทางที่ใหความชื่นชมแลว องคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาภายใตการนําของทานประธานมะหะมะ วาแมดีซา  จาก

ภาพขาวที่ทานออกไปเดิน ออกไปเย่ียมหนวยคัดกรองจุดตรวจ อีกสวนหนึ่งที่มัน

พองกันครับ เขากําลังมองวาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั้น ทั้งฝายบริหาร

และฝายนิติบัญญัติ ไดรวมกันตานวิกฤตโควิดมาอยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้น คําชื่น

ชม คําขอบคุณของพ่ีนองประชาชนนั้น มิใชเฉพาะในจังหวัดยะลา สิ่งเหลานี้เราจะ

ปรากฏเห็นภาพขาว ผมเองขออนุญาตดวยความเคารพตอทานประธาน ไดรับการ

ประสานและไดรับคําสอบถามมาจากเพ่ือนพองสมาชิกสภาหลายจังหวัดวา ทําไม

ยะลารวมเคียงบาเคียงไหล ทําไมยะลาใชงบประมาณอยางรวดเร็วทันทีทันใดใน

การท่ีจะเย่ียมจุดตรวจ ผมอยากจะเรียนอยางนี้ครับวา เพราะความเห็นพองตองกัน

ของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ทําใหพวกเราสมาชิกสภา อบจ.ยะลา ทุกคนนะ

ครับ ย้ําวาทุกคน ไดปฏิบัติหนาท่ีเคียงบาเคียงไหลสูภัยโควิดมาดวยกันตลอดเวลา

เดือนเศษ ทานประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องเหลานี้เหตุผลที่จะตองนํามาเรียนใน 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ที่ประชุมสภาของเรา เพื่อใหถูกบันทึกจารึกไวนั้น เพราะวาวันนี้ เราจะเห็นวา

องคการบริหารสวนจังหวัดทั่วประเทศครับ ก็กําลังท่ีจะเคลื่อนไหว แตเขาจะชากวา

เราอยูสองสามกาว แลวเขาก็มีวิธีคิดใหม ๆ ยกตัวอยางเชน มีองคการบริหารสวน

จังหวัด จังหวัดหนึ่งขออนุญาตที่ไมเอยนาม เพราะวายังไมชัดเจนที่ภาคกลางครับ 

วิ่งออกไปซื้อถุงยังชีพมาหมื่นกวาถุง อันนี้ก็ถูกโจมตีในโลกโซเชี่ยลอยางยิ่ง เพราะ

หมื่นกวาถุง ถุงยังชีพนั้น ประมาณหาหกรอยบาท ไมมีแมแตขาวสารอาหารแหง 

หรือของกินเลย มีแตของใชพวกสบูยาสีฟนครับ ก็เปนที่กลาว เปนที่ขวัญกันวา 

เรื่องนี้องคการบริหารสวนจังหวัดที่ทําไปนั้น ชอบหรือไม นี่ยกตัวอยางที่หนึ่ง และก็

ลาสุดเม่ือคืนท่ีผมเห็นนะครับ จังหวัดชลบุรี ขออนุญาตที่จะตองเอยชื่อถึง ตามขาว

นะครับ เขาจะดําเนินการมอบใหกับครอบครัวละหนึ่งพันบาท ในกลุมที่มีทะเบียน

อยูในจังหวัดของเขา ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกับสวนทองถิ่นทั้งหมดใน

จังหวัด อันนี้ก็เปนขอมูลครับ แลวบางจังหวัดครับ ทั้งตัวฝายบริหารและนิติบัญญัติ 

เขาก็ออกมาสละเงินเดือนเพ่ือที่จะไปชวยเหลือแกปญหาโควิด-๑๙ แตจังหวัดยะลา

ของเรานั้น ที่ไดรับการชื่นชม เพราะวาตัวทานนายกนั้น ไดออกมาตั้งแตเริ่มท่ีจะคุย

กันเรื่องแมส แลวก็เดินออกไปชี้แจงและก็แสดงความหวงใยตอพี่นองขาราชการที่

เขามาทํางานในหนวยคัดกรอง สมาชิกสภาภายใตการนําของทานประธานสภา 

ประธานมะหะมะ ของเรา ถึงแมจะนําของไมมาก ขนม นม เนย น้ําดื่ม กาแฟ ไป

มอบไปใหก็ใชทุนใชรอนสวนตัว ตรงนี้เลยไดรับคําเชยชม เขาเลยถามกันวาทํากัน

อยางไร ผมก็บอกวาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั้น ออกไปปฏิบัติหนาที่

นอกจากที่จะมสีิ่งของไมมากนัก แตหัวใจใหญกวาตับ ความยิ่งใหญในเจตนารมณที่

เดินออกไปเคียงบาเคียงไหลกับชาวบานนั้น มันเลยเสียงสะทอน ณ วันนี้ เรายังคง

ตอสูปญหากับโควิด-๑๙ หรือโควิด-๑๙ ตอไป แตอยากจะเรียนทานประธานผานไป

ยังฝายบริหาร ผานไปยังพ่ีนองขาราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาวา 

เราไดรับคําชื่นชมในวงกวาง จะพูดในระดับประเทศมันก็อาจจะเยอะเกินไป แตวา

เทาที่ผมไดฟงไดยินนะครับ ที่เขาสื่อสารมานั้น เขาขอคําแนะนําวายะลาเขาทํา

อยางไร ผมก็ตอบไปวา ยะลาผมมีอยูสองสวน สวนหนึ่งผูบริหารผมดีมาก สวนที่

สองฝายนิติบัญญัติดีเย่ียม เมื่อสองอยางนี้ไปดวยกันมันก็ทําใหมรรคผลที่ เกิด

ประโยชนแกสังคมในจังหวัดนั้น ทาํใหยะลาเปนตัวอยางครับ อันนี้ก็เลยอยากจะขอ

อนุญาตทานประธานผานไปยังฝายบริหารและพ่ีนองขาราชการ เราจะไดชื่นชมใน

คําชมนี้ รับไวจะไดหายเหนื่อยเหมือนอยางกับที่เราไปเย่ียมเยียนจุดคัดกรอง ไป

เยี่ยมเยียนขาราชการไมวาจะเปนทหาร ตํารวจ หรือทุกหนวยที่ออกมาตานโควิด

กับเรา ทานประธานที่เคารพครับ ผมมีเรื่องหนึ่งที่วันนี้นะครับ ขออนุญาตสภาแหง 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ นี้สักเล็กนอย เหตุผลที่อยากจะนําเรื่องนี้มาเรียน เผื่อจะเปนอานิสงฝากทาน

ประธานผานไปยังฝายบริหารและขาราชการประจํา โดยเฉพาะปลัด เมื่อวันที่ ๑๙ 

เมษายน นะครับ เราคงจะไดยินพระราชบัญญัติงบประมาณ หนึ่งลานลาน ดู ณ 

วันนี้ คงจะไมเกี่ยวกับเราสักเทาไหร แตเหตุผลที่ผมนําเรื่องกู เงินหนึ่งลาน ๆ 

ระดับประเทศมาพูดในสภาเล็ก ๆ ของเรานั้น ผมอยากจะเรียนทานประธานผานไป

ยังฝายบริหาร และโดยเฉพาะขออนุญาตทานปลัด อยากใหทานศึกษา อยากให

ทานติดตาม และอยากใหทานตรวจสอบวา เงินหนึ่งลานลาน ที่ผานราชกิจจา

มาแลวนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดหรือสวนทองถิ่นของเรานั้น มีโอกาสบางไหม 

มีแนวทางบางไหม ที่จะทําโครงการเพื่อ ย้ํานะครับ ที่จะทําโครงการเพ่ือนํา

งบประมาณนั้น มาทํานุบํารุง มาแกปญหาภัยโควิด งบประมาณหนึ่งลานลาน มันมี

ที่มาที่ไปและมันมีวัตถุประสงค เพราะฉะนั้น วันนี้ ผมนําเอกสารมา ขออนุญาต

ทานประธานเพ่ือที่จะอานสั้น ๆ ใหไดเห็นวาวันนี้ ผมนําเรื่องนี้มาพูดในที่ประชุม

สภาเรา ความคาดหวังที่ใหฝายบริหารและฝายขาราชการประจําเขารับรูรับทราบ 

มันหมายความวาอยางไร ขออนุญาตทานประธานนะครับ พ.ร.ก.เงินหนึ่งลานลาน 

เขาเขียนไวในมาตรา ๓ เขาบอกวาเพ่ือประโยชนในการแกปญหาเย่ียวยา และฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ ครับ มีมูลคารวมไมเกินหนึ่งลานลานบาทครับ อันนี้ผมยอในสวนมาตรา ๓ 

แตทีนี้สาระสําคัญมันอยูในมาตรา ๕ เขาบอกวา เงินกูตามพระราชกําหนดนี้จะ

นําไปใชเพ่ือการอ่ืน นอกจากการดังตอไปนี้มิได  

(๑) เขาบอกวาเพ่ือแกปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙   

(๒) เขาบอกวาเพื่อชวยเหลือเยียวยาและชดเชยใหแกภาคประชาชน 

เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   

อันนี้คือสองวงเล็บ (๓), (๔) ก็วากันไป ประเด็นที่ผมสนใจครับ เขาก็บอก

วา เขาพูดถึงภาคประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ ถึงผลกระทบตอโควิด-

๑๙ ครับ ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อตอนที่เปดทานนายก หยิบในเรื่องของการ

ลดคาภาษีโรงแรม อันนี้สวนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมเชื่อวายะลาของเรา

เร็วมากในเรื่องพันอยางนี้นะครับ ทานติดตามขาวสาร ทีนี้สาระสําคัญวันนี้นะครับ

ทานประธานท่ีเคารพ ที่จะใหพวกเราไดรับรูกันมันมีอยูเรื่องหนึ่งวา นอกจาก 

พ.ร.ก. ที่เขาออกมาแลว  มันมีบัญชีทาย พ.ร.ก. บัญชีทายพระราชกําหนด   ซึ่งจะ 

    สงผลอยางนี้ เขาบอกวา   
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  ขอ ๒  ในแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือเยี่ยวยาและ

ชดเชยใหกับภาคประชาชน เกษตรกร ผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจาก 

    สถานการณระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    

๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพ่ือชวยเหลือเยียวยาและชดเชยใหแก

ประชาชน ซึ่งไดรับผลกระทบจากไวรัส ๒๐๑๙  

๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อชวยเหลือเยี่ยวยาชดเชยใหแกเกษตรกร ซึ่ง

ไดรับผลกระทบจากโควิด-๑๙ เปนเงนิ ๕๕๕,๐๐๐ ลานบาท  

ทานประธานที่เคารพครับ เรื่องเหลานี้ที่ผมนําขึ้นมา จริง ๆ มันยังไมชน 

มันยังไมตรงกับองคการบริหารสวนจังหวัด แตเปนไปไดไหม เพราะจังหวัดยะลาเรา

นั้น มีผลกระทบเกือบทุกอําเภอ วันนี้จังหวัดยะลามีกวา ๑๐๑ ราย จังหวัดยะลานั้น 

รายไดภาคเกษตรกรรมเปนเลิศ ผลพวงในการประกอบอาชีพของพี่นองประชาชน

กระทบแนนอน เพราะฉะนั้น เงิน ๕๕๕,๐๐๐ ลานบาท ผมถึงเรียนทานประธาน

ผานไปยังฝายบริหารและผานไปยังเจาหนาที่ประจํา ลองศึกษาดูครับวา ถาเรามี

ผลกระทบอยางนี้แลวเราทําโครงการเขาไป ผมเชื่อวามันอาจจะเปนชองทางให

จังหวัดยะลาของเรานั้น ไดรับงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อแกปญหาใหกับพ่ีนอง

ประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ประเด็นที่ผมนําเรียนมาอยางนี้ ก็เลยตองขอ

ฝากย้ําไปอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือจะใหศึกษาดูแลชองทาง และผมถือวามันไมเปนเรื่องไม

เสียประโยชน เม่ือสักครูนี้ขออนุญาตดวยความเคารพ สิ่งที่เพ่ือนสมาชิกสภาพูดถึง

ความตองการ หนึ่ง สอง สาม สี่ หา ในการที่จะชวยเหลือเยียวยาใหกับภัยพิบัติโค

วิด สองสามรายการนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดทํามาแลว ทํามาตลอดและยัง

จะทําตอไป เพราะฉะนั้น เรื่องเสมือนหนึ่งตาง ๆ เรื่อง แตเปนเรื่องเดียวกัน 

เพราะฉะนั้น การใชงบประมาณถาเราศึกษาดูเรื่องนี้ ผมเชื่อวาชองทางที่มันจะ

เปนไปได มีคอนขางสูง ขอบคุณทานประธานดวยความเคารพ ที่ใหเวลาผมไดนํา

เรื่องนี้มาเลาใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดของเราฟงครับ ขอบคุณอีกครั้ง 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ เชิญครับ ทานมะรุสะดี ครับ  

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา  

ดวยกรรมการสาธารณสุขปจจุบัน ที่จริงเดิมมี ๖ ทานครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานครับ เรื่องนี้ไวพูดทีหลัง ผมตั้งใจไวแลวครับ เดี๋ยวผมจะหารือทีหลัง

ครับทาน  มีทานใดอีกไหมครับ ถาไมมีเรียนเชิญทานนายก ครับ 
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นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ในระเบียบ

วาระที่ ๘ เรื่องอ่ืน ๆ นะครับ  ก็ตองขอบคุณนะครับทานสมาชิกหลาย ๆ ทาน ที่ได

นําเสนอในวาระนี้ เรื่องโรคระบาดโควิด-๑๙  ครับ  และก็กรรมการฝายสาธารณสุข

ก็ไดมีการประชุม มีการนําเสนอสิ่งที่ประชุมมีมติเพ่ือที่จะมาเสนอสภาในวันนี้นะ

ครับ กอนที่ผมจะชี้แจงในเรื่องที่คณะกรรมการสาธารณสุข ไดนําเสนอในวันนี้ ผม

อยากที่จะสรุปงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในเรื่องของการปองกัน

และควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่ไดดําเนินการมาตั้งแตเริ่มแรกของการระบาดโควิด-๑๙ 

ในพ้ืนที่จังหวัดยะลาครับ กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมบริจาคผาฝายอุปกรณและรวม

สมทบทุน เพ่ือจัดทําหนากากอนามัยมอบใหกับประชาชนในจังหวัดยะลา ภายใต

กิจกรรมชาวยะลาไมทิ้งกันแบงบันน้ําใจตานภัยโควิด- ๑๙  ซึ่งก็มีหลายหนวยงานที่

ไดดําเนินการในเรื่องของการรับบริจาค ก็มีทั้งจังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัด 

เครือขายสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และก็หนวยงาน

ตาง ๆ ซึ่งทานผูวาราชการจังหวัดยะลา ก็เปนประธานในพิธีรับมอบสิ่งของ ซึ่ง

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและก็บุคลากรในสังกัดก็ไดรวมสมทบทุนใหกับ

โครงการนี้  และก็ไดมอบหมายใหกลุมสตรีเพื่อไปตัดเย็บหนากากผา จํานวน 

๓,๐๐๐ ชิ้น อันนี้เราดําเนินการ สวนหนากากผาที่แจกจายใหกับประชาชนทั่วไป

นั้น ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดให งบประมาณกับเทศบาลให

งบประมาณองคการบริหารสวนตําบลไปดําเนินการในพื้นที่ ซึ่งภาพรวมท้ังหมดก็ 

๕๐ ลานชิ้น สวนจังหวัดยะลาก็ประมาณ ๔ แสนกวาชิ้น เพ่ือแจกจายใหกับพี่นอง

ประชาชน เพราะฉะนั้น การดําเนินการก็มีการดําเนินการโดยมอบหมายใหแตละ

สวนไปดําเนินการครับ ถามวาทําไมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไมดําเนินการ

ในเรื่องของการจัดทําหนากากผาอนามัยนะครับ เพราะทางกระทรวงมหาดไทย 

มอบหมายใหกรมสงเสริมฯ ดําเนินการโดยผาน อบต.และเทศบาลครับ ซึ่งเราก็ได

อาศัยการสมทบทุนของบุคลากรภายในหนวยงานนะครับ ไดประมาณเกือบ ๒ 

หมื่นบาท ก็ไปบริจาคใหกับกิจกรรมชาวยะลาไมท้ิงกันแบงบันน้ําใจตานภัยโควิด-

๑๙  แลวก็ไดรับ อุปกรณตาง ๆ ไปจากทางเครือขายสื่อมวลชนของสถานี

วิทยุกระจายเสียงที่รับบริจาคนั้น ไปมอบใหกับกลุมแมบานตัดเย็บ และก็ไป

ดําเนินการแจกจายใหกับบุคลากรในสังกัด ใหกับพี่นองประชาชนบริเวณตลาดสด

จังหวัดยะลา อันนี้คือกิจกรรมอันแรกนะครับ กิจกรรมอันที่สองนะครับ กิจกรรม

ปองกันและเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

ทางการแพทยใหแกสวนราชการ และก็ อบจ.ยะลา นําไปใชตามภารกิจที่เก่ียวของ 
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นายก อบจ.ยะลา เกี่ ยวกับการปองกันโรคติดเชื้ อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ไดแก  น้ํ ายาฆ าเชื้ อ 

แอลกอฮอลเจล สําหรับลางมือ และก็แอลกอฮอล ครับ และในวันที่ ๒๐ มีนาคม 

๒๕๖๓  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดมอบแอลกอฮอลเจล สําหรับลางมือ

ใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จํานวน ๕๐๐ ขวด อันนี้เปาหมายก็เพ่ือให

สาธารณสุขไปดําเนินการมอบใหกับโรงพยาบาลตาง ๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งชวงนั้นก็มีขาว

หรือกระแสวา บุคลากรทางการแพทยขาดเจล แอลกอฮอล ขาดหนากาก ซึ่ง

หนากากอนามัยนั้น เราก็มีความตองการ แตชวงนั้นเนื่องจากวา วัสดุที่ตองการมัน

หายาก และราคามันก็สูงกวาความเปนจริง ซื้อไปแลวอาจจะโดยตรวจสอบอะไร

ตาง ๆ เพราะราคามันสูงกวาราคากลางมาก หนากากอนามัย เราก็ไดดําเนินการ

เรื่องของเจลแอลกอฮอลแทนครับ ประมาณ ๕๐๐ ขวด ไปมอบให กับทาง

สาธารณสุขครับ โครงการที่สาม โครงการบริหารจัดการสถานที่ กักกันเพ่ือ

สังเกตการณเริ่มปวย ที่ เรียกวา Local Quarantine จังหวัดยะลาโดยองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดยะลา ใหทําการ

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-

๑๙  ตามหลักเกณฑและแนวทางการจัดการสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตอาการเริ่ม

ปวย Local Quarantine โดยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดรับมอบหมายให

บริหารจัดการสถานกักกันจังหวัดยะลา ดังนี้ 

  สถานที่ที่หนึ่งก็คือ ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต

จังหวัดยะลา ซึ่งก็มีวัสดุทางการแพทยที่เราจัดซื้อ และก็มีวัสดุอ่ืน ๆ ประกอบ ก็คือ 

อางสําหรับลางมือ จํานวน ๓ ชุด หนากาก N๙๕ จํานวน ๑๐๐ ชิ้น ชุดปองกัน

รางกาย PPE จํานวน ๕๐ ชุด  เจลแอลกอฮอล จํานวน ๕๐๐ ขวด ถุงมือ จํานวน 

๑๐ กลอง  แอลกอฮอล จํานวน ๕ แกลลอน  เทอรโมมิเตอรแบบอินฟาเรด จํานวน 

๓ เครื่อง  อันนี้เราก็ใชเงินในขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ใน

เรื่องของการชวยเหลือประชาชนครับ สถานท่ีอันนี้ก็มีรายการที่สองก็คือ คาอาหาร 

ผูสัมผัสผูปวย ๔๘ คน รวมเปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ๑๔ วัน อาหารวาง ๑๔ วัน รวม

แลวงบประมาณทั้ งหมด ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในรายการของศูนยพัฒนาการ

สาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใตจังหวัดยะลา อันนี้เราใชเงินที่มีอยูในขอบัญญัติ 

ในเรื่องของการชวยเหลือประชาชน ซึ่งเงินสวนนี้ มันตองผานคณะกรรมการ

ชวยเหลือประชาชนครับ ซึ่งมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธาน มี

ทองถิ่นจังหวัด มีคลังจังหวัด มีผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอก จํานวน ๓ ทาน ก็มีปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด เรามีการประชุม และท่ีประชุมใหความเห็นชอบใหเรา

ใชจายงบประมาณสวนนี้นะครับ ยังมีอีกรายการหนึ่งก็คือ สถานที่กอสรางเราก็ตอง 
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นายก อบจ.ยะลา ไปปรับปรุง เพื่อใหใชการได สามารถรองรับไดทันทีเชนเดียวกัน จุดที่สอง ที่เราไป

สนับสนุนก็คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา อันนี้ก็ไปสนับสนุนใน

เรื่องของวัสดุกอสราง เชน ตาขายพรางแสง ลวดขาว เชือกฟาง ทอเหล็กประปา 

เคเบิ้ลไทม อะไร ตาง ๆ สวนงบประมาณท่ีใชในเรื่องของวัสดุการแพทย ในเรื่อง

ของอาหารศนูยตรงนี้ สํานักงานปองกันภัย หรือ ปภ.เปนผูรับผิดชอบครับ โครงการ

อีกโครงการหนึ่งก็คือ โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอและการรักษาพยาบาลโรค

ติดเชื้อไวรัส โดยการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณทางการแพทยครับ จายใหสวนราชการ

และประชาชน เพ่ือนําไปใชตามภารกิจที่เกี่ยวของ ซึ่งก็มีดังนี้ 

  โรงพยาบาลยะลา ก็มีการมอบวัสดุการแพทยหลายอยางดวยกัน รวมทั้ง

เทอรโมมิเตอรสแกน แบบติดตั้ง จํานวน ๑ เครื่อง  

  โรงพยาบาลประจําอําเภอ ทั้ง ๗ อําเภอ อันนี้ก็มี เทอรโมมิเตอร แบบ

พกพา มีชุด PPE   

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ และศูนยกักกันประจําอําเภอรา

มัน หนวยกูชีพกูภัย ๔๖ หนวยในจังหวัดยะลา สวนกูชีพกูภัยนั้น เราใหหลายอยาง

ครับ มีทั้งเสื้อฝน มีท้ังถุงมืออะไรตาง ๆ ประกอบกันนะครับ สวนวงจรปดอีกที่หนึ่ง

นอกจากที่โรงพยาบาลยะลา ก็มีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อําเภอยะหา อีก 

๑ เครื่อง ครับ  นอกจากนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาก็ยังไดใหความ

อนุเคราะหสวนราชการตาง ๆ ในการพนฉีดยาฆาเชื้อใหกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือ

ความปลอดภัยของสถานที่ทํางานครับ รวมทั้งรวมกับทุกภาคสวนในการไป

ดําเนินการในเรื่องของการลางทําความสะอาด เพ่ือลดเชื้อการแพรระบาดในพื้นที่

เทศบาลนคร เชน ถนนตาง ๆ ในพื้นท่ีของเทศบาลนครยะลา รวมทั้งพื้นที่มัสรกัต

ดวยครับ อันนี้ก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่ง สวนการดําเนินงานในสํานักงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาเองนั้น เราก็มีมาตรการในการปฏิบัติงานของขาราชการ

และบุคลากร ซึ่งเราก็ไดวางมาตรการดังนี้ 

  ๑. จัดใหมสีถานที่ทํางาน ใหมีความหนาแนนไมนอยกวา ๔ ตารางเมตรตอ

คน 

  ๒. จัดใหมีแอลกอฮอล สําหรับลางมือ ใหทุกสวนราชการในสังกัด 

  ๓. จัดใหมีการตรวจวัดไขของขาราชการและบุคลากรในสังกัดทุกเชา โดย

เครื่องเทอรโมมิเตอรวัดไข แบบอินฟาเรด  

๔. มีการทําความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสในอาคาร โดยพนักงานแมบาน

เปนประจํา วันละ ๓ เวลา ครับ   

     ๕. มีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อทุกวันเสาร โดยฝายปองกันและบรรเทาสา 
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นายก อบจ.ยะลา  ธารณภัย ของกองชาง อบจ.ยะลา  

อันนี้คือสิ่งที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดดําเนินการ โดยงบ 

ประมาณสองสวนดวยกัน ก็คือ งบประมาณตามขอบัญญัติ ป ๒๕๖๓  ในงบของ 

การชวยเหลือประชาชน ซึ่งใชผานคณะกรรมการการชวยเหลือประชาชนของ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครับ ซึ่งงบประมาณตรงนี้เรามีอยู ๓๐๐,๐๐๐ 

บาท อันที่สอง เราก็ใชจากเงินสํารองจาย ซึ่งเรามีอยู ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้เรา

ดําเนินการทั้งหมดงบประมาณเกือบ ๓ ลานบาท  อีกกิจกรรมหนึ่งครับ ซึ่งผมก็ตอง

ขอขอบคุณนะครับ ทางสมาชิกสภา อบจ.ยะลา ทุกเขตนะครับ ที่ไดไปเย่ียมและก็

ใหกําลังใจกับผูปฏิบัติหนาที่ทุกฝายครับ ที่ปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองตาง ๆ พรอม

ทั้งมอบสิ่งของที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนของกินของใช และก็ตอง

ขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทาน ที่ไดรวมดําเนินการ เพ่ือปองกันและยับย้ังการ

แพรระบาดโรคโควิด-๑๙  และดูแลพี่นองประชาชนที่เดือดรอน ที่ไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณครั้งนี้ ซึ่งผมคิดวาการปองกันและการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

นั้น ตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนครับ เพ่ือที่จะใหการแพรระบาดและก็

เกิดการหยุดยั้งในเรื่องของโรคตรงนี้นะครับ สิ่งที่ผมไดกลาวมาทั้งหมดนี้ สวนหนึ่งก็

ใชงบประมาณทั้งสองสวน สวนอีกสวนหนึ่งในเรื่องของถุงยังชีพอะไรตาง ๆ ท่ีไป

มอบกับชุดคัดกรองตาง ๆ นั้น ก็อาศัยการรวมมือของทุกฝาย ชวยกันสนับสนุน

ไมไดใชงบประมาณของทางราชการครับ ในสวนที่คณะกรรมการสาธารณสุขได

นําเสนอนั้น ในเรื่องความตองการถุงยังชีพ เพ่ือไปแจกจายใหจุดคัดกรองตาง ๆ นั้น 

เราก็ไดดําเนินการแลว โดยไมใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

เพราะวาเราตองไปขอบคุณ ตองไปใหกําลังใจกับผูที่ทํางานดวยความเหน็ดเหนื่อย 

ดวยความเสียสละ เราก็ไปมอบ ก็ไมถึงกับเรียกถุงยังชีพ ก็มีของกินที่จําเปน เชน 

กาแฟ มีขนม สวนเจลแอลกอฮอลนั้น ก็ไดรับมาจากของ อบจ.จุดละ ๒ ขวด อยาง

นี้เปนตนนะครับ สวนที่วาจะเอาถุงยังชีพไปแจกใหกับชุมชน   ตาง ๆ นั้น ดวย

ระเบียบคืองบประมาณ ถาจะใชงบประมาณมันตองมีระเบียบรองรับ ถามวา อบจ.

สามารถแจกถุงยังชีพไดไหม สามารถแจกได แตตองมีกฎเกณฑ มีกติกานะครับ 

หนึ่ง ตองใชในเรื่องระเบียบของดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดําเนินการ

ตาม ขอ ๑๒  องคการบริหารสวนจังหวัดตองไปประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชน

ที่มีความเดือดรอนมาลงทะเบียน   แลวตองไปสํารวจขอมูลวา เดือดรอนยากจน

จริง ๆ แลวเอาเขาคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน ซึ่งพ่ีนองประชาชนท่ีไดรับ

ความเดือดรอนผลกระทบ ตองมีขอมูลชัดเจน แลวจะไดหรือไมไดก็ ข้ึนอยูกับ

คณะกรรมการ ถาเกิดไปซ้ําซอนกับพัฒนาสังคมก็จะเปนโมฆะ ซึ่งทางกระทรวงเขา 
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นายก อบจ.ยะลา ก็ใหโอกาสแลววา แตกอนนั้นไปเอารายชื่อมา ไปประกาศ ไปประชาสัมพันธ 

ประชาชนที่มีความเดือดรอนมาแจงความประสงค จะรับถุงยังชีพ จะรับเงิน

ชวยเหลือ ซึ่งสามารถใหไดครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท ไมเกิน ๓ ครั้ง ในปงบประมาณ แต

ถามวาพ่ีนองประชาชนที่จะมานั้น เรามีงบประมาณเพียงพอหรือไม งบประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทางสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดอนุมัติใหในงบการ

ชวยเหลือประชาชน เราก็ใชแลว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผมไดบอก ผมคิดวาการที่

จะเลือกพี่นองประชาชนที่ประสบความเดือดรอนตาง ๆ นั้น ก็ตองมีความชัดเจน 

ตองลงไปสํารวจขอมูลจริง ๆ ผูนําหมูบาน ผูนําตําบล ตองใหความเห็นชอบรายชื่อ

ที่จะมาสง แลวก็ตองผานขั้นตอนของคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนอีกครั้งหนึ่ง 

สามารถแจกจายไดตามนี้ ถาเขาหลักเกณฑนี้ก็ทําได เงินก็ยังได คือ คนละ ๒,๐๐๐ 

บาท และก็ถุงยังชีพก็ได ถาไมใชชองทางนี้นะครับ ก็ใชอีกชองทางหนึ่ง ก็คือ ดาน

สาธารณภัย ดําเนินการตามขอ ๖ และขอ ๑๑ นะครับ กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย

เกิดข้ึน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม หรือปองกันและ

ยับย้ัง กอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยได สามารถที่จะชวยเหลือ

เปนถุงยังชีพได ไมเกิน ๕๕๐.- ตอครอบครัว แตเนื่องจากวาดานนี้ ทางจังหวัด

ยะลาโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดยะลา ซึ่งมีทานผูวาราชการจังหวัดยะลา 

เปนประธานนั้น ไดดําเนินการแลวในหมูบานที่ปด ที่เกิดจากผลกระทบของการ

ดําเนินการของคณะกรรมการใหสั่งปดหมูบาน ตําบล ที่มีการแพรเชื้อหรือเพื่อ

ปองกันและยับยั้งประชาชนมีความเดือดรอน คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดยะลา

อนุมัติงบของผูวาราชการจังหวัด งบฉุกเฉินนั้น ผาน ปภ.ก็คือ จํานวนครอบครัวที่

เดือดรอนประมาณ ๑๓,๐๐๐ ครอบครัว ใชงบประมาณ ๑๕ ลานบาท แจกทุก

ครัวเรือน ถาเราจะแจกถุงยังชีพใหประชาชน เราจะแจกอยางไร นี้แค ๑๓,๐๐๐ 

ครอบครัว จํานวนเงิน ๑๕ ลานบาท ถาถุงยังชีพจัดมา ๑,๐๐๐ ถุง จะแจกกันยังไง 

๑๐,๐๐๐ ถุง จะแจกกันยังไง ประชากรท้ังจังหวัด นี้เฉพาะหมูบานที่ปด แจกไป

แลว ประชาชนท่ีไมได เราจะตอบเขาวายังไง แลวจัดทั้งหมดมากกวา ๑๓,๐๐๐ ถุง 

เอางบประมาณที่ไหน ขนาด ๑๓,๐๐๐ ถุง จํานวน ๑๕ ลานบาท ๕๐,๐๐๐ ถุง พอ

ไหม ประชากร ๕๐๐,๐๐๐ คน การที่คณะกรรมการเห็นความเดือดรอนนั้น ผมเห็น

ดวยประชาชนเดือดรอน แตหนวยงานตาง ๆ เขาก็พยายามแกไขแลว อีกอันหนึ่ง 

อบต. เทศบาล เขาอยูใกลชิดกวาเรา เขาไปดูแลเรื่องถุงยังชีพใหกับประชาชนใน

พ้ืนที่ของเขา ถาเขาทําแลวไมพอ เราอาจจะไปสนับสนุนได แตถาเขาไมทํา เราจะ

ไปดําเนินการ มันก็ไมเพียงพอนะครับ นอกจากวาอุทกภัย อบต.ก็ทํา เทศบาลก็ทํา 

เราก็ไปเสริมในสวนที่เขาไมเพียงพอ ให อบต.ละ ๑๐๐ ถุง อยางนี้เปนตน อันนี้พอ 
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นายก อบจ.ยะลา ทําได บริหารจัดการได แตถา อบต.ไมทํา แลว อบจ.ไปทํา แลวจะทําเอาเกณฑ

อะไรมาให ใหท้ังหมดทุกครอบครัว งบประมาณพอไหม หรือใหหมูบานที่ปด ปภ.ก็

ไปทําแลว ๗ วันตอครั้ง เราจะเอางบประมาณไปซ้ําซอนกับ ปภ.ไดหรือไม อยางนี้

เปนตน เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมทําไปนั้น ทั้งหมดก็อาศัยระเบียบและวิธีการ โดยรับ

การมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดยะลา สิ่งที่ดําเนินการมาทั้งหมด

นั้นก็ดําเนินการไปเทาที่งบประมาณมีอยู ตอนนี้เงินสะสมมี ใชได แตตองใชใหถูก 

ถาจะชวยเหลือถุงยังชีพ ไปสํารวจประชาชนที่เดือดรอนจริง ๆ แลวก็ลงทะเบียน 

แตกอนตองประกาศ ๑๕ วัน ชวงนี้ เขาใหไมตองประกาศ ๑๕ วันนะครับ เอา

มาแลวก็ผานคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน มีงบประมาณก็ดําเนินการได 

เพราะฉะนั้น เราก็ตองมีขอมูล ตองเปนคนยากจนจริง ๆ เขาเนนวายากจนจริง ๆ 

เดือดรอนจริง ๆ น้ําหนักมันอยูตรงไหน ตองไปดําเนินการ ถาจะเอาชองทางนี้ แต

ถาชองทางอันที่สอง เกิดสาธารณภัยนั้น ปภ.ทําแลว ในเขตทานนิลุกมาน ก็ไปแจก

รอบที่สองแลวนะครับ เพราะฉะนั้น ผมคิดวาอันนี้เราดําเนินการได เสนอได เอา

งบประมาณได แตตองดําเนินการภายใตระเบียบและวิธีการนะครับ เสนอก็ตองไป

ปรึกษากับฝายนิติการ ฝายกองตาง ๆ ที่เขาวาสามารถดําเนินการไดไหม ถา

สามารถดําเนินการไดโดยไมมีกฎเกณฑกติกางาย ๆ นั้น ผมก็อยากจะทํา แตถา

กฎเกณฑงาย กติกาอะไรตาง ๆ แตวาไมทั่วถึง ผลสะทอนที่ทํามา ทําไม อบจ.ไป

แจก ๑๐ บาน แลวบานเราก็จนเหมือนกัน บานนี้ก็กระทบเหมือนกัน โคโรนาไมใช

มันกระทบเฉพาะผูปวย คนไมปวยก็กระทบอะไรตาง ๆ มันจะตองมีเสียงสะทอน 

เพราะฉะนั้น การแจกของนั้น ดี แตตองคิดผลที่จะสะทอนออกมาดวย เหมือนเรา

ไปแจกน้ําทวม คนไมทวมเขาก็อยากจะได แตที่เราแจกไดเพราะอะไร เพราะ อบต.

เขาปูพรมแลว เราไปเสริมเอาคนยากจน เอาคนชราอะไรตาง ๆ นี้ อบต.ไมทํา เรา

จะทํา เพราะฉะนั้น ถา อบต.ทํา เราไปเสริมได ปภ. แตถาเราจะไปเสริมในหมูบาน

ที่เขาปด มันจะซ้ําซอนกับ ปภ. ผมพูดวา นอกเหนือจากหมูบานที่ถูกปดที่ทาง

กรรมการสาธารณสุขนําเสนอนั้น หมูบานที่ปดมันมีอยูแลว ๗ วันตอ ๑ ถุง 

งบประมาณ ๕๐๐.- ก็ใชเกณฑอันนี้แหละ เขามีอยูแลว แตที่กรรมการสาธารณสุข

พูดถึงวา หมูบานที่ไมปดละ จะดําเนินการแจกถุงยังชีพไดไหม ก็ตามที่ผมไดชี้แจง

วาได แตเขาคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน แลวเราจะไปคัดกรองยังไง คนจน 

คนเดือดรอน แตกอนตองประกาศ ๑๕ วัน รอบนี้ ไมตอง เอามาแลวจะเชิญ

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนเขามาพิจารณา แลวเงินการชวยเหลือประชาชน

ก็ตองโอน เพราะหมดแลว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตองโอนมาตั้ง ก็ตองโอนลด

งบประมาณจากสวนอ่ืนมา ก็อีกหลายขั้นตอน อันนี้ก็อยากชี้แจง แตถามวา อบจ. 
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นายก อบจ.ยะลา เล็งเห็นความเดือดรอนของพี่นองประชาชนหรือไม ทําไมไมดําเนินการในเรื่องของ

การแจกถุงยังชีพอะไรตาง ๆ นั้น เราก็อยากจะแจก แตวาขั้นตอนตาง ๆ นั้น ผม

กลัวผลสะทอนกลับมานะครับ เพราะฉะนั้น อีกอยางหนึ่งก็คือมันก็มีหลาย

หนวยงาน มีทั้งเยียวยาของรัฐบาล ๕,๐๐๐ บาท อะไรตาง ๆ ผมกลัววาแจก 

๕,๐๐๐ บาท คนท่ีไมไดก็จะมาสะทอนให อบจ.สมาชิกในเขตอะไรตาง ๆ เดี๋ยวรับ 

สมมุติวาหมูบานละ ๑๐ ถุง ตําบลละ ๕๐ ถุง อยางนี้ แลวคนที่เหลือนั้น เราจะตอบ

เขายังไง อันนี้ชวยกันคิดหนอย ถาทานคิดวาทําไดก็ไมเปนไรนะครับ ก็ดําเนินการ

ตามระเบียบวิธีการก็เขามาที่ชองทางที่หนึ่ง การชวยเหลือประชาชนนะครับ แตผม

คิดวาสถานการณตาง ๆ คงจะดีขึ้น จํานวนอะไรตาง ๆ นั้น ก็มีแนวโนมลด ก็จะมี

การผอนคลายมาตรการ บางมาตรการ แตจังหวัดยะลาของเรานั้น อยูในกลุมที่ ๓ 

ก็คือถาจะผอนคลายอะไรตาง ๆ นั้น ก็จะอยูในชวงเวลาสุดทายเพ่ือน เพราะวามัน

อยูในเกณฑของการแพรเชื้อตอเนื่อง อาทิตยละมากกวา ๕ คน จังหวัดที่จะไดรับ

การปลดปลอยมาตรการ ผอนคลายมาตรการตาง ๆ นั้น หนึ่ง ก็ตองเปนกลุมที่ไม

ติดเชื้อเลย ไมมีคนติดเชื้อในจังหวัด อันที่สอง เปนจังหวัดที่ไมมีผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้น ใน

ระยะเวลา ๑๔ วัน กลุมที่ ๓ กลุมจังหวัดที่มีการแพรเชื้อตอเนื่อง อาทิตยเกินกวา 

๕ คน เราอยูในกลุมนี้ ถาเดือนเมษายน ๓๐ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม เขาผอน

คลายมาตรการ เราก็ยังไมถึง เราก็อาจจะไปอีกเดือนหนึ่ง เพราะอยูกลุมสุดทาย 

อันนี้ ก็อยากจะฝากทานสมาชิกวา เราตองมีมาตรการตาง ๆ ตามสาธารณสุข

กําหนดไว การใสแมส การลางมือ ระยะหางทางสังคม ดูแลสุขภาพ กินรอนชอน

กลางอะไรตาง ๆ เราตองปฏิบัติตอไปนะครับ เพื่อสุขภาพของพวกเราเอง และก็

สุขภาพของญาติพ่ีนองครอบครัว รวมทั้ งพี่นองประชาชนในจังหวัดของเรา 

เพราะฉะนั้น ขอฝากทานสมาชิกเปนกระบอกเสียง แทนผูที่ทํางาน ไมวาบุคลากร

ทางการแพทย ไมวาจะเปนพยาบาล หรืออาสาสมัครตาง ๆ ทานชวยในสิ่งที่ทาน

ชวยไดนะครับ เพ่ือที่จะใหเขาไดแบงภาระของบุคลากรทางการแพทยนะครับ ถา

เราไดชวยกันสื่อหรือประชาสัมพันธการปฏิบัติของพี่นองประชาชน หรือวาการ

ดําเนินชีวิตของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอดอะไร

ตาง ๆ นั้น แตก็อยากใหไปประชาสัมพันธถึงการปฏิบัติกิจกรรมศาสนกิจตามที่ทาน

จุฬาราชมนตรี ไดใหแนวทางไว อันนี้ก็เพ่ือที่จะใหจังหวัดยะลาของเรา ปลอดจาก

การแพรเชื้อหรือสามารถที่จะยับยั้งการแพรเชื้อที่เปนอยูในปจจุบันนี้ และก็เขาสู

จังหวัดที่ไมมีการแพรเชื้อหรือไมมีผูปวยรายใหมเกิดขึ้น ถึงตอนนั้นพี่นองประชาชน

ก็จะลดความตึงเครียดและก็จะมีความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตมากขึ้นนะ

ครับ ของฝากใหทุกทานดวยนะครับ ขอขอบคุณครบั 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานนายกไดชี้แจงในรายละเอียดตลอดระยะเวลา จากเกิดโควิดมาถึงวันนี้ 

ผมขอเสริมทานนิดหนึ่ง ผมไดมีโอกาสไดเดินทางไปกับ สจ.หาซัน  และทานเลขาฯ 

ไปที่เขากักสองหมูบานนะครับ ที่ตําบลจะกวะ ซึ่งไมใหออก ผมไปอยูตรงนั้นเกือบ

ชั่วโมง นั่งคุยกับชาวบาน นั่งคุยกับกํานัน ผูใหญบาน แตวันนั้น บังเอิญโชคดีของผม 

หรือโชครายนะครับ นายอําเภอไปแจกของแบบทานบอก คือ ๗ วัน ไปแจกครั้ง 

สองหมูบานที่จะกวะ ตอนนี้จะครบ ๑๔ วัน แลว ถาไมมอีะไรก็จะไดเปดหมูบานนั้น 

ผมเปนคนที่ไดคุยกับ สสอ.เกือบทุกวัน เพราะวาหนวยงาน สสอ.ติดอยูกับบานผม

นะครับ ผมก็ไดพยายามไปพบปะวาขาดอะไร อยูยังไง ที่เราชวยได ซึ่งเราได

ดําเนินการชวยไปแลวในเรื่องของเสื้อ ซึ่งเขามีศูนยกักบริเวณของผูตองสงสัยวาจะ

ติดหรือสัมผัสผูอื่นที่วังพญา ซึ่งผมก็ไปกับทานอามีนนะครับ และก็ไปเสริมในเรื่อง

ของอุปกรณที่ขาด ซึ่งเราไมสามารถเบิกได โดยทานนายกบาง ทานอามีน สจ.ใน

พ้ืนที่ ออกสวนตัวใหนะครับ ซึ่งเราไมสามารถเบิกได แตเราใหชุด เขาเรียกชุดหมี 

ชุด PPE  เราก็ใหเกือบทุก ร.ส.พ.นะครับ ของรามัน ของที่อื่นก็เหมือนกัน ตรงนี้ผม

ไมนากลัว ที่นากลัวอยูอยางหนึ่งครับ  เมื่อเชาผมไดนั่งปรึกษาหารือกับทานนายก 

และอีกหลายทานครับ ตอนนี้ ท่ีสุไหงโกลกครับ ผมโทรประสานกับ ตม. โทร

ประสานกับรองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ผูไปประกอบการในมาเลเซียไมได

ลงทะเบียนกับกงสุลครับ ทะลักออกมาประมาณสองรอยกวาคน ซึ่งตอนนี้ได

ดําเนินการกักตัวอยูตรงนั้นครับ ทางคณะกรรมการและทางกองทัพกําลั ง

ปรึกษาหารือวาจะเอาบุคคลสองรอยกวาคนตรงนี้กลับมายังไง อันนี้ขาวนะครับ 

บางคนหนีออกทางเรือ ขามแมน้ํา อันนี้ฝากทานสมาชิกสภาไวดวยวา ถาเขาไปใน

หมูบานทาน ทานบอกเขาวาอยาปกปดนะครับ เพราะวาตอนนี้ที่รามัน เฉพาะคน

อําเภอรามันไมเปนไร เขามีที่กักกันทุกตําบลแลวครับ โดย อบต.เปนผูรับผิดชอบ 

ตําบลละยี่สิบคนสิบหาคน เขาจัดที่ไวเรียบรอยแลวครับ ถาอยูตําบลไหนถาสงสัย

เขาก็จะไปกักในตําบลนั้นแลวตอนนี้ ซึ่ง อบต.หรือวาทองถิ่นเราจะรับผิดชอบ ผม

เปนคณะกรรมการของอําเภอดวย ก็ไดนั่งคุยกันตลอด ตอนนี้อําเภอรามันพรอม

ครับทุกตําบล ทานหาซัน ก็เปนกรรมการอยูนะครับ รามันพรอม ขออยางเดียวนะ

ครับ พยายามลงไปคุยกับชาวบาน อยาแจกอยางเดียว คุยกับผูนําดวยวา ใครที่

กลับมาจากไหน เขามาจากไหนกรุณาอยาปกปด ซึ่งเราไมไดเอาไปฆา ซึ่งเราไมได

เอาไปเขาคุก เราเอาไปเพื่อดูอาการนะครับ แตทานปกปด ทานไมใชปวยคนเดียว

นะครับ คนทั้งหมูบาน ทีนี้ถาไปติดทั้งหมดทั้งหมูบานนั้น ฉะนั้น ความเดือดรอน 

คุณอดทนไวแค ๑๔ วัน ลูกหลานคุณจะไดสบายใจ ไมใชกลับไปอยูบานแลว แทนท่ี

จะขังกักตัวคุณคนเดียว กลายเปนมันกักทั้งบาน อันนี้ผมขออนุญาตพวกเราชวย 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา ชี้แจงกับผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่นนะครับ ไมวาจะเปนโตะอิหมาม กํานัน ผูใหญบาน 

พยายามคยุอยางนี้นะครับ ผมพยายามออกทุกวันคุยอยางนี้ รามันผม ผมก็ดีใจครับ

เปนเหลืองแลว  ใกลเขียวแลวครับ จากแดงตอนนี้เปนเหลือง ก็อยากใหเปนเขียว

เร็ว ๆ ครับ ย่ิงจะเขาเดือนรอมฎอน ผมตองขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทานนะ

ครับ ที่ออกมาโดยเฉพาะอยางย่ิงทานยูโซะ  เพราะวากลางคืนทานออกทุกคืนครับ 

แลวก็ทานมะดารีก็ออกทุกคืน พวกเราทุกคน ไมวาจะเปนทานมะรุสะดี ผมยกแม

โปงใหเลยนะวาพวกเรา แมกระทั่งกลางคืนยังออกนะครับ ออกไปเย่ียมจุดตรวจ

ตาง ๆ นายกผมก็ดีใจนะครับ พวกเราทํางาน ฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารเขา

เดินเสนเดียวกันนะครับ เดินทางเดียวกันไมไดเดินสายเสนขนาน ซึ่งเราตองการให

มันเปนศูนยใหเร็วที่สุดนะครับ ตองขอบคุณพวกเราทุกทานครับ เหนื่อย ๆ อยูแลว 

ผมเมื่อคืนก็เดี๋ยวลูกหลานคนนี้มาบอกวาติดอยูสุไหงโกลก ผมก็โทรไปหา ตม. เขา

บอกวาไมติดที่เขา ตม.ไมยอมใหเขาประเทศนะครับ เพราะวาไมมีใบรับรองจาก

กงสุล ตอนนี้ประมาณสองรอยกวาคน ที่แน ๆ ขางบานผมคนหนึ่งแนนอนอยูแลว

ครับ เพราะวาพอเขามาหาผม ผมบอกวาอันนี้ตองใหคณะกรรมการควบคุม ผมไป

ขอรองไปขอมาไมไดเรื่องนี้เรื่องใหญนะครับ ตองขอบคุณนะครับ มีทานสมาชิกจะ

อภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ ถาไมมี ผมขอปรึกษาหารือเรื่องหนึ่ง ที่ทานมะรุสะดี  

ผมตั้งใจไวแลวครับ วาจะเลือกแทนตําแหนงที่วางของคณะกรรมการสาธารณสุข 

ตอนนี้มีอยู ๕ คน เปนอําเภอเมือง ๓ แลวนะครับ แตผมอยากใหกระจายนะครับ 

บันนังสตา รามันและยะหา ไมมีนะครับ ผมขออนุญาตเสนอวาวันนี้ เราเลือก

เพ่ิมเติมใหครบ ๗ ทาน แตขอเสริมจาก ๓ อําเภอดีไหมครับ อําเภอหนัก ๆ อยาง

อําเภอบันนังสตา แลวก็อําเภอรามันสักคน อําเภอเมือง ๓ คนแลว ขอเพ่ิมอีก ๒ 

คน ผมขอปรึกษาหารืออยางนี้ ทานใดเห็นดวยตามที่ผมเสนอโปรดยกมือครับ เปน

เอกฉันท ๒๑ เสียง ตอไปผมขอใหทานเสนอมา ๒ คน เชิญครับ ทานมะดารี 

นายมะดารี  ยะยือริ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอกรงปนัง  กระผม

ขอเสนอนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เปนคณะกรรมการสาธารณสุข  ขอผูรับรองดวย

ครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตองครับ ทานมะรุสะดี ยินยอมไหมครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมี มีผูเสนอชื่อคนเดียว ถือวาไดรับเลือก 

คือ นายมะรุสะดี ดีสาเอะ เพ่ิมเปนคนที่ ๖  ตอไปครับ เชิญทานหาซัน  มิงมะ ครับ 
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นายหาซัน  มิงมะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  

ผมขอเสนอทานประธานสภาครับ เปนคณะกรรมการสาธารณสุข  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผมขอถอนนะครับ ผมเปนประธานเขาไปฟงไดหมดทุกคณะ  

เชิญทานมะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา 

ผมขอเสนอทานหาซัน  มิงมะ  เปนคณะกรรมการสาธารณสุข ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง ทานหาซัน  ยินยอมไหมครับ 

นายหาซัน  มิงมะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ       

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี มีผูเสนอชื่อ

คนเดียว ถือวาไดรับเลือก คือ นายหาซัน  มิงมะ  เพิ่มเปนคนที่  ๗ ครับ มี

คณะกรรมการสาธารณสุข ครบเต็มจํานวนครับ สําหรับกรรมการสงเสริมอาชีพ มี

ครบแลว ๗ คน เรียกประชุมไดเลยครับ เพื่อหาขอมูลตาง ๆ ครับ ผมอยากให

ประชุมที่เปนขอมูล เพ่ือเสนอทานนายก ที่ทานนายกสามารถดําเนินการไดนะครับ 

บางทีเราเสนอสิ่งที่ทานผูบริหารเสนอไป แลวทานไมสามารถปฏิบัติการได โดย

ระเบียบหรือดวยขอกฎหมาย ผมไมอยากจะใหเสนอเขา เสนอเขาที่ทานสามารถ

ดําเนินการไดเปนเรื่องดีที่สุด พวกเราชวยระมัดระวังทั้งหมดนะครับ วันนี้เปน

เกียรติประวัติจริง ๆ ครับ เราประชุมสภาในสมัยของโควิด สงสัยจังหวัดเราเปน

จังหวัดแรกจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ประชุมสภานะครับ ทานลงเฟสไดเลยผม

เชื่อวามีจังหวัดยะลาจังหวัดเดียวที่ประชุมสภาวันนี้นะครับ ในภาวะโควิด อันดับที่

สองก็คือ เปนประวัติศาสตร ผมวาจะแลงกันใหญนะครับ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา 

มาประชุมครบวันนี้ เปนครั้งแรกที่ประชุมครบทุกอําเภอนะครับ ปรบมือใหตัวเอง

หนอยครับ วันนี้ประชุมครบจริง ๆ ครับ เปนครั้งที่ไดใหคะแนนเต็มนะทานเลขาฯ 

นะ มีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญทานนายกครับ  

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  กอนอ่ืนก็ตอง

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ไดรับเลือกจากสภาเพิ่มเติม 

จํานวน ๒ ทาน   ก็คือจากอําเภอบันนังสตา  ทานมะรุสะดี  ดีสาเอะ   และอําเภอ

รามัน ทานหาซัน  มิงมะ  นะครับ  สิ่งที่คณะกรรมการสาธารณสุขนําเสนอนั้น เม่ือ

เราจะมีประชุมคณะกรรมการผมคิดวางานแรก ทานก็ไปดูในพ้ืนที่ของแตละทานวา

พ่ีนองประชาชนที่มีความตองการถุงยังชีพที่ประสบความเดือดรอน แลวก็ยังไมเคย 
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นายก อบจ.ยะลา ไดรับถุงชีพจากหนวยใด ๆ เลย แลวก็อยูในภาวะยากจน แลวก็เปนไปตามเกณฑ

ของ พม. ไมไดรับเงินของ พม. คืออยาใหซ้ําซอน และก็เอามาซ้ําซอน แลวเอามา

รวบรวม ไดหรือไมไดมันอยูที่คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน งบประมาณ

สามารถโอนไดจากเงนิสะสม ใชในแผนงานสังคมสงเคราะห แตวาตองมีเกณฑ หนึ่ง 

ยังไมเคยไดรับจากหนวยงานอ่ืน อันที่สอง ตองไมซ้ําซอนกับรายชื่อท่ี พม.ใหการ

ชวยเหลือ อะไรตาง ๆ นั้น สวนเกณฑก็ไปสอบถามทางสํานักปลัด ดูวาเขามีเกณฑ

อะไรบาง ก็ไปทํางานก็ไปหารายชื่อมา ผมยินดีนะครับ ถามันเขาเกณฑเขาระเบียบ 

ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานมะดารี ครับ 

นายมะดารี  ยะยือริ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอกรงปนัง  วันนี้ขอ

คุยสั้น ๆ แค ๓ นาที เพราะวาเขตกรงปนังนั้น ไมมีโควิด-๑๙  รักษาแชมปอยู แต

วามันเปนจุดกลาง พอเปนจุดกลางก็ตอนนี้จุดสกัดที่เขากลับจากมาเลย จาก

อินโดนีเซีย ยังรักษาตัวอยูที่ จุดที่ ๑ ที่โรงเรียนบานกรงปนัง หมูที่ ๑  และจุดที่ ๒ 

ที่ปุโรง  ตอนนี้จริง ๆ ก็ไมมีโควิด แตวาเขามารักษาที่เขตพ้ืนที่กรงปนัง และมี

ชาวบานจากอําเภอกรงปนัง คณะกรรมการที่มี กํานัน ผู ใหญบาน อบต. ทุก

หนวยงานครับ ฝากขอขอบคุณผูบริหารดวย ที่ไปแจกของบริโภคนั้น ไมจํากัดท่ีวา

เราใหอะไร เพราะไปถามในพื้นที่ ถาสมมุติวาพ้ืนที่นี้เขาจะเอาอะไร เชน เขาจะเอา

ขาวสาร เอากาแฟ ก็ตามที่เขาขอ เพราะวาพ้ืนที่กรงปนัง เปนพ้ืนที่เล็ก และจุดสกัด

จริง ๆ ก็มีกรงปนัง ๓ จุด สะเอะก็มี ๕ จุด ที่เขาทํางานจริง ๆ มีแค ๓ จุด ที่ปุโรง

แค ๒ จุด หวยกระทิงก็ ๓ จุด เอาเฉพาะที่เขาทํางานจริง ๆ เชน สะเอะ ก็ที่แปแจง 

บานกํานันปะจูยังไมไดไป เพราะวาเขตนั้น พ้ืนที่คนนอกไมไดเขาไป ผูใหญแม ติด

จากอําเภอก็ไปเยี่ยมสองสามครั้ง ก็ไมมีอะไรมาก ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครบัทานเฉลิมพล  ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

 กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง

ยะลา  ขออนุญาตสัก ๑ นาทีครับ ประเด็นที่จะเรียนเพ่ือที่จะคงขออนุญาตเมื่อได

ฟงทานนายกชี้แจงแลว ผมขออนุญาตอยางนี้นะครับ แนนอนที่สุดในการใช

งบประมาณเราตองมีหลักมีเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดแลววา เรียนทาน

ประธานผานไปยังทานปลัดนะครับ เพราะวา ณ เวลานี้ มันมีหลักเกณฑและ

ระเบียบกฎหมายในตัวใหม ๆ ออกมามาก ประเด็นที่ผมนําเรียน คือ อยากใหนํา

ตรงนี้มาศึกษาเพื่อจะไดสอดรับกันในการใชอํานาจ ในทางงบประมาณ ที่ยก  
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