
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจําป  ๒๕๖๔ 

วันจันทรที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

................................ 
ผูมาประชุม 
ลําดับ 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
ลําดับ 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ตําแหนง 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

นางนาเดีย  พรอมมลู 
นายวัฒธน  วงศขจรอาภา 
นายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก 
นายวันอาฮาหมัด  มามะ 
นายมะแกเสาะ ดาละซู 
นายพันเลิศ  เห็ง 
นายประชิศวร  แมเราะ 
นายมะลาวี  บิงดอเลาะ   
นายมะหะมะ  วาแมดีซา 
นายกอเซ็ง  ยะรัง 
นายหาซัน  มิงมะ 
นายอับดุลฮาเล็ม  แสแตแล 
นายเตาฟกฮีดายะห  บาโง 
นายอับดุลเลาะ  สะดะ 
นายมูฮํามัดอันวาร  แดวอสนุง 
นายมะรอซิ  รอยิง 
นายอาฮามะ  สานอ 
นายสมัง  สะระยะ 
นายมะซานี  มะมิง 
นายรํามือลี  เจะแวกูนิง 
นายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา 
นายไพซอล  ดามาอู 
นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล 
นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว 
นายอาหะมะ อาลีมาสะ 
นายรอสลี  หะ 
นายซอมะ  มะเซ็ง    
นายณัฐนันท  นิยมเจริญ 

 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

นายระเดน  สะมะแอ 
นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ 
นายมูหัมมัดอามีน  มะทา 
นายเฟาซี  กะโด 
นายมนเทียร  แตปูซู 
นายซูฟยาน  ดาตู 
นายจํารัส  สีทองชื่น 
น.ส.รุงกานต  สิริรัตนเรืองสุข 
นางราณี  บัวแกว 
นายสรรเพชญ  กุลวิจิตร 
นายจารึก  ไชยประภา 
นางมาลี  ทวีพงศศักดิ์ 
นางกัสมะห  เกื้อกูล 
นางซูไวดา  มะแซ 
นางมณฑา  สมมาตย 
น.ส.กาญจนา  สุวรรณ 
นางนิตยา  ศรีวิทัศน 
น.ส.โรสนี  นิเยะ 
นางมัลลิกา การะเกตุ 
นายวุฒินันท  แกวกําเนิด 
นายธาดา  แกวชูด 
นางอรุณลักษณ  บํารุงชู 
น.ส.นรูีซัน  เตะหลง 
นายอดินันท  กะดะแซ 
น.ส.ภัทรานิษฐ จตุมณสีุวรรณ 
 

รองนายก อบจ.ยะลา 
รองนายก อบจ.ยะลา 
เลขานุการนายก อบจ.ยะลา 
เลขานุการนายก อบจ.ยะลา 
ที่ปรึกษานายก อบจ.ยะลา 
ที่ปรึกษานายก อบจ.ยะลา 
รองปลัด อบจ.ยะลา 
รองปลัด อบจ.ยะลา 
(แทน) หัวหนาสํานักปลัด อบจ.  
ผอ.กองกิจการสภา อบจ. 
ผอ.กองชาง 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองแผนและงบประมาณ 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
หัวหนาฝายการประชุม 
หัวหนาฝายกิจการสภา 
หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
นวก.ตรวจสอบภายใน ชํานาญการ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายอะหหมัด  บอสตา   (ลาปวย)   
2. นายมานะ  ปาดอ  (ลาปวย) 



~ 2 ~ 
 

เริ่มประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุม 

(นางมณฑา  สมมาตย)  แลว  จํานวน ๒๖ ทาน   ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ 

ขอกราบเรียนเชิญคะ    

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และทานผูมีเกียรติ  

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดทําหนาที่ประธานสภาในการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครั้งนี้ ซึ่งเปนการประชุมสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๔   เพ่ือประโยชนของสภาและ

ผูบริหาร ซึ่งจะไดทาํงานไปดวยความราบรื่น     

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปพุทธศักราช  

๒๕๖๔  ณ บัดนี้ 

  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - ทานนายก อบจ.ยะลา ติดภารกิจครับ จึงมอบหมายใหทานรองนายก 

อบจ.ยะลา ทั้ง ๒ ทาน โดยทําเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหสภาทราบ ประธาน

รับทราบแลวนะครับ  

  - ทานสมาชิกสภาลา ๒ ทานครับ คือ ทานมานะ  ปาดอ  ลาครับ ทาน

ติดภารกิจอยูโรงพยาบาล เรื่องสุขภาพ  อีกทานคือ ทานอะหหมัด  บอสตา   

ลาครับ  นอกนั้นมากันพรอมหนานะครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ และสมัย

สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑   ประจําป  ๒๕๖๔    เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ 

๒๕๖๔  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุมครับ   

เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๓  อําเภอรามัน 

(นายหาซัน  มิงมะ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการตรวจ

รายงานการประชุม  ดังนี้ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๔   วันอังคารที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔ 
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เลขานุการคณะกรรมการ   ผูมาประชุม 

ตรวจรายงานการประชุม  ๑. นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๑๐ อ.เมือง       

     ประธานกรรมการ   

๒. นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.เบตง    

      กรรมการ 

๓. นายอาฮามะ สานอ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๓ อ.ยะหา กรรมการ 

๔. นายณัฐนันท  นิยมเจริญ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต  อ.กาบัง กรรมการ   

๕. นายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.รามัน     

    กรรมการและเลขานุการ   

ผูไมมาประชุม  

๑.  นายมานะ  ปาดอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต  ๗  อ.เมือง กรรมการ 

๒.  นายกอเซ็ง  ยะรัง สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๒  อ.รามัน  กรรมการ     

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาครบองคประชุมแลว 

นายมะลาวี  บิงดอเลาะ   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชุม  ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบ

วาระ  ประธานไดใหกรรมการทุกทานไดตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหา

สาระ วาไดใจความถูกตองตรงกันหรือไม  รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแกไข

ขอความ สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คือ  การประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งแรก เมื่อวันจันทรที่ ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๔  และการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา   สมัยสามัญ สมยั

ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔    

ประธาน ไดใหเจาหนาที่เปดเทปบันทึกการประชุมดังกลาวขางตน   

เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงานประชุมสภาฯ  จนแลวเสร็จ  

ปรากฏวา ไมมีการขอเสนอแกไขขอความ เพ่ิมเติมแตประการใด   เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.  ลงชื่อ นายหาซัน  มิงมะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิก ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชุม  เชิญครับ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่

ประชุมครับ เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุมครับ 

28 ทานครับ ตอไปผมขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งแรก เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ  

๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  โปรดยกมือครับ  รับรอง ๒๘  เสียงครับ   สมาชิกทานใด

ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งแรก เมื่อ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจําป  

๒๕๖๔   เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ  งด

ออกเสียง ไมมีนะครับ      

มติท่ีประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ และสมัย

สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจําป  ๒๕๖๔   เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  

๒๕๖๔   จํานวน ๒๘ เสียงครับ   

  ระเบียบวาระที่  ๓  การรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๓  เชิญทานรอง

นายก อบจ.ยะลา เสนอรายงานผลครับ  

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทําหนาที่แทน  ขอ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๑ ขอ ๓๐ (๕) ไดกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ

ในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม

และประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป นั้น  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๓  และไดรายงานผลตอนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาเสนอตอสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได

ดําเนินการติดตามฯ โดยการประเมินตนเอง การประเมินความพึงพอใจตอผล

การดําเนินงานโครงการพัฒนา จากการลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผลโครงการ

ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๓ 
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รองนายก อบจ.ยะลา  ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจําป ๒๕๖๓  ดังนี้ 

  ๑. ผลการติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา ดังนี้ 

      ๑.๑ โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา จํานวน ๙๒๘ 

โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น ๙๒๘ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

      ๑.๒ งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา จํานวน 

๒,๗๑๑,๘๘๙,๗๗๗ บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๑๑,๘๘๙,๗๗๗ บาท คิด

เปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

  แสดงใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา ทุกประเด็นยุทธศาสตรรวมกัน

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดยะลาใหบรรลุวิสัยทัศน “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตร

มั่งคั่ง ทองเที่ยวยั่งยืน”   

  ๒. ผลการติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  เปนการติดตามความกาวหนาโครงการ/กิจกรรมที่

บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่นําไปสูภาคปฏิบัติ 

(ดําเนินการจริง) ในป ๒๕๖๓ สรุปได ดังนี้ 

      ๒.๑ ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดกําหนดโครงการ/กิจกรรม 

ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใน

ภาพรวม จํานวน ๒๐๒ โครงการ และนําไปสูภาคปฏิบัติ จํานวน ๑๒๑ โครงการ 

โครงการคิดเปนรอยละ ๕๙.๙๐ 

      ๒.๒ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๓ ดังนี้ 

   (๑) ผลการดําเนินงาน จํานวนโครงการทั้งสิ้น ๑๒๑ โครงการ 

        - ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน ๖๐ โครงการ คิดเปนรอย

ละ ๔๙.๕๙ 

        - อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน ๓๓ โครงการ  คิดเปน

รอยละ ๒๗.๒๗ 

        - ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน ๘ โครงการ  คิดเปนรอยละ  

๖.๖๑ 
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รองนายก อบจ.ยะลา        - ไมดําเนินการ จํานวน ๒๐ โครงการ คิดเปนรอยละ  

๑๖.๕๓  

   (๒) ผลการเบิกจาย 

        - งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๕,๙๕๐ บาท  เบิกจาย  

๖๓,๘๓๖,๕๑๙.๖๗ บาท  คิดเปนรอยละ  ๒๓.๖๔ 

        - งบประมาณคงเหลือ ๒๐๖,๑๖๙,๔๓๐.๓๓ บาท คดิเปน

รอยละ  ๗๖.๓๖ 

  ๓. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร 

      การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความ

พึงพอใจฯ ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร โดยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดยะลา และคณะกรรมการ

บริหารศูนยเครือขายองคกรสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทอดแบบ

ประเมินความพึงพอใจฯ ใหกับประชาชนที่อยูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จํานวน 

๓,๒๕๐ ตัวอยาง และไดรับกลับ จํานวน ๒,๙๘๖ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 

๙๑.๘๗  

  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู ในระดับ มากที่สุด 

คาเฉลี่ย (𝑋) = ๔.๕๔  คิดเปนรอยละ ๙๐.๘๐   

  ๔. ความเห็นซึ่งไดจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ณ  หองประชุมนิบง ชั้น ๒ 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ไดเสนอ

ความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๓  ตอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

สรุปไดดงัน้ี 

       ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ควร

เพ่ิมโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถฟนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาใหมากขึ้น 

       ดานการสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ องคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถสงเสริมดานการ

ทองเที่ยวและอัตลักษณ เพ่ือใหคนภายนอกไดเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น 
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รองนายก อบจ.ยะลา       การเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๖๓  ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ไดเบิกจายงบประมาณไดคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 

๒๓.๖๔  จากจํานวนงบประมาณท้ังหมดที่ตั้งไว 

  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๓๐ (๕) จึงขอรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๒     ตอ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพื่อทราบตามระเบียบฯ ดังกลาว  ซึ่ง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจําป ๒๕๖๓  นั้น อยูในมือของทานแลว ในเรื่องของรายละเอียดนะ

ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิก ทานใดจะสอบถามหรืออภิปราย เชิญครับ  เชิญทาน

มะลาวี  บิงดอเลาะ ครับ 

นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑๐ อําเภอเมือง

ยะลา  ผมเห็นดวยครับ ตามที่รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๓  แตผมอยากจะเพ่ิมเติมนิด

หนึ่งครับ ตามที่ในรายงานนี้ ที่จะเสนอไปทางศูนยพ่ีนองประชาชน ในเลมนี้

พอดีภาพถายไมคอยชัด เวลานักศึกษามาขอขอมูลเกี่ยวกับรายงานการทําวิจัย 

คือ ภาพถายดานหลังใหมันชัดหนอยครับ อาจจะเปนสีหรือวายังไง คราวตอไป

ครับ คราวนี้ไมเปนไร แลวก็ตามที่หลักการวิชาสตาทิสติก เปนการแบบสํารวจ

ขอมูลในดานสถิตินั้น ผมคิดวาจาก ๓,๒๕๐ ตัวอยาง ผมอยากจะเพ่ิมนิดหนึ่ง 

เพราะวารายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา เพราะวานักศึกษาท่ีจะทําวิจัยในการไปศึกษาตอระดับปริญญาโท 

คือ เปนแบบอยางที่ดีนะครับ ถาเปนไปไดก็อยากเพ่ิมเติมนะครับ ขอขอบคุณ

ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ สําหรับฉบับ

ชั่วคราวที่ตั้งอยูบนโตะทานนั้น เปนตนฉบับนะครับ กําลังจะเขาพิมพ ตอไปจะ

แวววับเลยนะครับ ทานมะลาวี  อันนี้เปนตนฉบับที่ถายเอกสารยังไมไดสงไปโรง

พิมพนะครับ เรื่องอ่ืนเชิญทานรองจะตอบไหมครับขออ่ืน ขอนี้ผมเรงดวนเอา

ตนฉบับมาถายเอกสารนะครับ ตัวจริงยังไมออกอยูที่โรงงานนะครับทาน ตองขอ

อภัยทานเปนอยางสูงนะครับ เชิญทานรองครับ 
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รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในเรื่องของรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

๒๕๖๓  นี้ ในเรื่องของภาพที่อยูดานหลังในรายงานนี้ เปนภาพขาวดํานะครับ 

อันนี้ไมใชฉบับจริง อันนี้ถายเอกสารใหทาน แตฉบับจริงนั้นภาพสีแวววับ 

สวยงามมาก และดีใจที่ทานยิ้มออก ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญทานอับดุลเลาะ  

สะดะ  ครับ 

นายอับดุลเลาะ  สะดะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายอับดุลเลาะ  สะดะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอยะหา  ก็

รูสึกเปนเกียรติที่ไดเขารวมประชุมสภาในครั้งนี้นะครับ พอที่จะไดรับรูวา

แผนพัฒนาจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาของเรานั้น เปนแผนที่

บางประเด็นถาเราดูตัวชี้วัด  ผมวาเราก็นาจะมีการพัฒนา และบางประเด็นที่

ตัวชี้วัด ชี้วาเราไดทํางานสัมฤทธิ์ผล ตรงนี้ผมก็คิดวาเราก็นาจะมีการพัฒนา ก็

หลาย ๆ  ตัวชี้วัดก็บงบอกวา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  โดยทานนายก

มุขตาร  มะทา  ก็ไดดําเนินการเต็มที่และก็พี่นองประชาชนก็ไดตอบสนองใน

ตัวชี้วัดตรงนั้นแลว ตรงนี้คือเปนภาระของพวกเราทุกคนที่ตองชวยมาดูวา 

ตรงไหนที่มีขอบกพรองและก็ตองเติมเต็ม ตรงนี้ผมอยากจะนําเสนอและก็

ปฏิบัติอยางเต็มที่ตอไป สองประเด็นหลังนี้ผมดูแลวเปนประเด็นที่ ณ วันนี้เรา

ตองมาคิดรวมกัน คือ กิจกรรมสองกิจกรรมที่เปนจุดออนสองประเด็นเมื่อตะก้ี 

เราคิดวาเราจะหาแนวทางยังไง เพื่อเพ่ิมเติมใหกิจกรรมสองตัวนี้เกิดผลและก็

ตอบสนองใหกับประชาชนมากที่สุดนะครับ ผมขอแสดงความยินดี กับ

แผนพัฒนาตรงนี้ดวยครับ ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีทานสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญทาน       

วันอาฮาหมัด  มามะ ครับ 

นายวันอาฮาหมัด  มามะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายวันอาฮาหมัด  มามะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง

ยะลา  ผมขอเสนอเวลาเจาหนาที่ไปสงหนังสือใหสมาชิก ผมขอให 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เดี๋ยวครับทาน ขอวาระอ่ืนไดไหมครบั อันนั้นเอาวาระอ่ืน ๆ ดีกวา ทาน

อภิปรายในเรื่องของผลงานของทานนายกกอนนะครับ เรื่องหนังสือคอยไปวาใน

วาระอื่น เชิญครับ เอาวาระในเรื่องของการประเมินผลงานของป ๖๓ กอนนะ

ครับ เรื่องหนังสือที่สงไปอะไร เจาหนาที่ เรามาวาในวาระอื่น ๆ เชิญครับ 
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นายวันอาฮาหมัด  มามะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ผมขอใหโอกาสผมเสนอแนะครับ 

เพราะอยูในวาระเดียวกันแลว  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  คืออยางนี้ครับ อันนั้นเปนเรื่องอ่ืน ๆ ครับ อันนี้เปนเรื่องผลงานที่นายก

ไดปฏิบัติในป ๖๓  นะครับ ขอใหทานอภิปราย ผมใหโอกาสนะครับ แตให

โอกาสในวาระอื่น ๆ ครับทาน ทานดูระเบียบใหดีนะครับ ระเบียบอยูบนโตะ

แลวนะครับ ถาทานจะอภิปรายเรื่องนั้น ผมขอใหไปวาระอื่น ๆ ที่จะเสนอแนะ

ในเรื่องของหนังสือ เจาหนาที่ที่จะสงไปใหถึง ไปวาอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้ทาน

กรุณาอภิปรายในเรื่องของผลงานนะครับ เสนอผลงานที่ผานมา เชิญครับ เสนอ

ผลงานกอนครับ เชิญสมาชิกทานอื่นมีไหมครับ เชิญครับ เอาผลงานที่นายก

ปฏิบัติในป ๖๓ นะครับ เชิญทานวันอาฮาหมัด  มามะ ครับ 

นายวันอาฮาหมัด  มามะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ผมอยากรู ผมไมไดเถียงทานประธาน

ครับ ผมตองอานหนังสือที่บาน ไมใชอยู ๆ มาอานที่นี่ ผมก็จะตามไมทันครับ 

ขอบคุณมากครับ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา  อันนั้นคอยไปวาวาระอ่ืน ๆ นะครับ เชิญครับ มีสมาชิกทานอ่ืนไหมครับ 

ถาไมมี ในวาระนี้ไมมีการลงมตินะครับ เชิญทานรองครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  คือ ในสวนของการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลาในภาพรวม และรายยุทธศาสตรนั้น ก็ทางผูบริหารโดยเฉพาะ

อยางย่ิงทานนายกของเรานั้น ก็ไดวางแผนมาจนกระทั่งผลผลิตที่ออกมานั้น อยู

ในความพึงพอใจของพอแมพ่ีนองประชาชน รอยละ ๙๐.๘๐  ก็ถือวาเปอรเซ็นต

สูงมาก ถึงจะสูงมากนะครับ แตความบกพรองเล็ก ๆ นอย ๆ ก็คงยังมีอยู และ

ทางผูบริหารจะนําขอเสนอที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่นําเสนอเมื่อสักครูนี้ ไป

ปรับปรุงเพ่ือใหผลผลิตของนโยบายของ อบจ.ยะลา นั้น ออกมาใหดีที่สุดครับ 

ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เพื่อแตงตั้งเปน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน  คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  จํานวน ๕ คน  เชิญทานรองนายก 

แถลงเสนอญัตติครับ 
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รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขออนุญาตทาน

ประธานสภา ในระเบียบวาระที่ ๔ นั้น ขออนุญาตทานประธานสภา ใหทานรอง

นายก ทานเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เปนผูแถลงเสนอญัตติครับ ขออนุญาต

ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  อนุญาตครับ เชิญทานรองเฉลิมพล ครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์) กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา  ไดรับมอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  เพ่ือ

เสนอญัตติ ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เพ่ือแตงตั้งเปน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน  คณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  จํานวน ๕ คน    

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีประกาศคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เรื่องกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  มีผลทําให

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพน

จากตําแหนงเพราะเหตุ อ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑  แหง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๖๒  ประกอบมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

  จึงมีผลทําใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้ง

เปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน 

๓ คน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

ระดับจังหวัด จํานวน ๕ คน พนจากตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 

  ดังนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘(๓),  ขอ ๒๘(๑) 

และหนังสือซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จึงขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภา 
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รองนายก อบจ.ยะลา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ 

(นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์) พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน และ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด จํานวนไมเกิน ๕ คน 

ตามแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดับจังหวัด ตอไป  ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานเลขาสภาฯ ชี้แจงวิธีการคัดเลือก เชิญครับ 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  วิธีการคดัเลือก ในการเสนอชื่อสมาชิกสภา ตองมีผูรับรองอยาง    นอย 

๒ คน และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตองใหความยินยอม 

  ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนใหถือวาบุคคล

ที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวนที่

กําหนด ใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูที่ไดรับการ

เสนอชื่อ โดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูที่ไดรับการเสนอ

ชื่อ ลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบใหไดไมเกินตามจํานวนที่กําหนด 

  ใหประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ที่อยูในที่ประชุมและมิได

เปนผูรับการเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 

  เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับ เปนผูซึ่ง

ไดรับการคัดเลือกจนครบตามจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนใน

ลําดับเดียวกันหลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือกได ใหท่ีประชุมจัดใหมีการ

ลงคะแนนใหม เฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลว

ปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุม

กําหนด  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา  จํานวน ๓ คน  ใหที่ประชุมเสนอชื่อพรอมผูรับรอง เชิญครับ  เชิญทาน

หาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทานที่ ๑ คือ  

นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต  ขอผูรับรองดวย

ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ   

นายซอมะ  มะเซ็ง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานที่ ๒ ครับ   

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทานที่ ๒  คือ 

นายอาฮามะ  สานอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอยะหา  ขอผูรับรอง

ดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายอาฮามะ  สานอ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานที่ ๓ ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทานที่ ๓  คือ 

นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเบตง  ขอผู

รับรองดวยครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ   

นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี 

ถือวาเสนอชื่อ ๓ คน ใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือก  

  มติที่ประชุม  ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา คือ 

  ๑. นายซอมะ  มะเซ็ง 

  ๒. นายอาฮามะ  สานอ 

  ๓. นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว 

  ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน ใหที่ประชุมเสนอชื่อ

พรอมผูรับรอง เชิญครับ เชิญทานณรงคฤทธิ์  ครับ  

นายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓  อําเภอเมือง

ยะลา  ขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ทานที่ ๑  คือ นายประชิศวร  แมเราะ  สมาชิกสภา 

อบจ.ยะลา เขต ๙ อําเภอเมืองยะลา  ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายประชิศวร  แมเราะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานที่ ๒ ครับ 

นายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓  อําเภอเมือง

ยะลา  ขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ทานที่ ๒  คือ นายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา  สมาชิก

สภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอบันนังสตา  ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายแวอบัดุลเลาะ  สือนอยายา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานที่ ๓ ครับ 

นายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓  อําเภอเมือง

ยะลา  ขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ทานที่ ๓  คือ นายณัฐนันท  นิยมเจริญ   สมาชิกสภา 

อบจ.ยะลา เขตอําเภอกาบัง  ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายณัฐนันท  นิยมเจริญ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี 

ถือวาเสนอชื่อ ๓ คน ใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือก  

  มติท่ีประชุม  ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา คือ 

  ๑. นายประชิศวร  แมเราะ 

  ๒. นายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา 

  ๓. นายณัฐนันท  นิยมเจริญ 

  ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ

จังหวัด จํานวน ๕ คน  ใหที่ประชุมเสนอชื่อพรอมผูรับรอง เชิญครับ เชิญทาน

ประชิศวร  ครับ 

นายประชิศวร  แมเราะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายประชิศวร  แมเราะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๙ อําเภอเมือง

ยะลา   ขอเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด    ทาน

ที่ ๑ คือ นายอับดุลเลาะ  สะดะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอยะหา  

ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ ทานอับดุลเลาะ  สะดะ  

ไมอยูในหองประชุม  เชิญเสนอทานที่ 1 ใหม ครับ 
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นายประชิศวร  แมเราะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายประชิศวร  แมเราะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๙ อําเภอเมือง

ยะลา   ขอเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด    ทาน

ที่ 1 คือ นายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  ขอผู

รับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานที่ 2 ครับ 

นายประชิศวร  แมเราะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายประชิศวร  แมเราะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๙ อําเภอเมือง

ยะลา   ขอเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด    ทาน

ที่ 2 คือ นายรอสลี  หะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอกรงปนัง  ขอผู

รับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายรอสลี  หะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานที่ 3 ครับ 

นายประชิศวร  แมเราะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายประชิศวร  แมเราะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๙ อําเภอเมือง

ยะลา   ขอเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด    ทาน

ที่ 3 คือ นายวัฒธน  วงศขจรอาภา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง  

ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายวัฒธน  วงศขจรอาภา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญเสนอทานที่ 4 ครับ 

นายประชิศวร  แมเราะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายประชิศวร  แมเราะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๙ อําเภอเมือง

ยะลา   ขอเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด    ทาน

ที่ 4 คือ นายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง

ยะลา  ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญเสนอทานที่ 5 ครับ 



~ 15 ~ 
 

นายประชิศวร  แมเราะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายประชิศวร  แมเราะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๙ อําเภอเมือง

ยะลา   ขอเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด    ทาน

ที่ ๕ แทน คือ นายพันเลิศ  เห็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอเมือง

ยะลา  ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายพันเลิศ  เห็ง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี 

ถือวาเสนอชื่อ ๕ คน ใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือก  

  มติ ท่ีประชุม  ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด คือ 

  ๑. นายหาซัน  มิงมะ 

  ๒. นายรอสลี  หะ 

  ๓. นายวัฒธน  วงศขจรอาภา 

  ๔. นายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก 

  ๕. นายพันเลิศ  เห็ง 

  ครบทั้ง ๓ คณะแลวนะครับ ตอไป  

  ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ อื่น ๆ ผมใหเกียรติทานนะครับ เชิญทาน   แว

อาฮะหมัด  มามะ  เชิญครับ เรื่องที่ทานพูดสักครู เชิญเลยครับ 

นายวันอาฮาหมัด  มามะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายวันอาฮาหมัด  มามะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔  อําเภอเมือง

ยะลา  กระผมขอเสนอเวลาทานผูบริหารชี้แจงประเมินผล ก็ใหแนบหนังสือเขา

กับวาระการประชุมดวยครับ ผมขอฝากทานประธาน ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญเลขานุการสภา อบจ.ยะลา ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สําหรับเอกสารที่ทาง

กิจการสภา ไดสงใหกับทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ จะมี

รายละเอียดอยูในหนังสือ แตในสวนที่ทานนายกแถลงนั้น เปนการสรุปเรื่องที่จะ

เอามาประกอบเทานั้นเอง ซึ่งในสวนของตรงนี้นั้น ทางสภาจะตั้งไวใหบนโตะทุก

ทานอยูแลวนะคะ แตรายละเอียดทั้งหมดที่จะดูไดนั้น จะดูจากหนังสือเชิญ

ประชุมและก็รายละเอียดทุกอยางจะอยูในซองหมดแลวนะคะ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานแวฮะมะ พอใจหรือยังครับ เชิญครับ  

นายวันอาฮาหมัด  มามะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

ไมพอใจ ทานประธานครับ เรียกชื่อผิดครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ตองขออภัยครับ ทานวันอาฮาหมัด  มามะ ถูกตองไหมครับ ชวยตอบ

ดวยครับ 

นายวันอาฮาหมัด  มามะ  ถูกครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  กรุณายืน ใหเกียรติดวยครับ 

นายวันอาฮาหมัด  มามะ  ขอบคุณครับ ทานประธาน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  บางทีชื่อทานยาวนะครับ ผมก็เรียกสั้น ๆ เพ่ือเปนกันเอง เพ่ือจะให

บรรยากาศในสภาไปไดสวยนะครับ บางครั้งชื่อยาวไปผมอาจจะเรียกณรงค ก็มี

อยูคนเดียว ก็คงไมวา บางทีผมจะเรียกชื่อเลนบาง เพ่ือใหสภาไมตึงเครียดนะ

ครับ ตอไปนี้สําหรับคุณวันอาฮาหมัด  มามะ เดี๋ยวผมจะพยายามทองจําใหข้ึน

ใจเลยนะครับ ขอบคุณครบั  เชิญทานมะลาวี  บิงดอเลาะ ครับ 

นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑๐  อําเภอเมือง

ยะลา  เม่ือสองสามวันที่ผานมา กระผมไดเขาไปเยี่ยมพี่นองประชาชนในพ้ืนที่ 

เพราะวาเดือดรอนเรื่องกระแสไฟฟาใช ตองลากประมาณกิโลครึ่ง เพราะวามี

บานอยูประมาณ ๑๐ หลัง และก็กระแสไฟฟาไมเพียงพอ เพราะเสนมันเล็ก 

เวลามีงานอะไรนั้นไดรับความเดือดรอนเรื่องกระแสไฟฟาครับ มาเรื่องที่สอง 

กระผมในฐานะตัวแทนพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ ตองขอขอบคุณทางองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ที่ไดรวมทอดผาปาสามัคคี ณ วัดชมพูสถิต บานทุงยามู 

ม. ๔ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา  ผมในฐานะตัวแทนพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ ตอง

ขอขอบคุณทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔  

ที่ผานมา ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ ถาไมมี เชิญทานรองเฉลิมพล ครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

(นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์) กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ไดรับมอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขอ

อนุญาตตอบแทนทั้งสองเรื่องนะครับ  เรื่องแรก  เรื่องไฟฟา   บังเอิญวาผมไป

ขอโครงการไฟฟาฝายผลิตเพ่ือขยายเขต ปรากฏวา เมื่อไมกี่วันมานี้การไฟฟา

เขาประกาศขยายเขตวา   ในกรณีท่ีมีบานอยูไมเกิน ๑๕๐ เมตร   เขาสามารถ

จะตั้งเสาพาดสายใหฟรี แลวถาเกิน ๑๕๐ เมตร ถารวมตัวกันนะครับ เขาก็จะ

ขยายใหในทางสาธารณะเขาทําใหฟรี นี่มันเปนเรื่องใหม เรื่องที่สอง อันนั้นก็

ตองขอขอบคุณทางพ่ีนององคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องที่เราไปทําบุญรวม

ทอดผาปาที่วัดชมพูสถิต ในเขตของคุณมะลาวี  นั้น  สวนหนึ่งที่กระผมเองลุก

ขึ้นมานัน้  อยากจะเรียนอยางนี้เพราะวาญัตติที่ทานประธานไดกรุณาเปนวาระ 
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รองนายก อบจ.ยะลา ที่ ๔ ในการคดัเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหไปทําหนาที่ใน 

(นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์) คณะกรรมการหลาย ๆ ฝายนั้น  อยากจะขออนุญาตชี้แจงกับคณะกรรมการ   

ที่ผานมาครับ   คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน 

๓ คน  ครั้งที่แลว  มีผมเฉลิมพล   เรืองเริงกุลฤทธิ์  นายซอมะ  มะเซ็ง  และ

นายมะรุสดี  ดีสาเอะ  นายมะรุสดี   ปนี้ไมไดเขามาในสภา  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน  

มีนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  ก็ไมไดเขามา นายสมัง  สะระยะ  นายมะฮะมะยูโซะ  

ปาแว   และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด   จํานวน 

๕ คน  มี นายซอมะ  มะเซ็ง นายหาซัน  มิงมะ  นายมานะ  ปาดอ  นายไฟซอล  

ยูโซะ  และผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  ที่กระผมกลาวท้ัง ๑๐ กวาทาน

มาวันนี้ คณะกรรมการชุดนี้จริง ๆ แลวมีความสําคัญและจําเปน เปนอยางย่ิงนะ

ครับ เพราะวาไมวาเรื่องใด ๆ กอนที่จะเขามาสูกระบวนการในเรื่องของการ

จัดการทําแผนก็ดี จัดขอมูลก็ดี คณะกรรมการชุดนี้ละ จะเปนดานแรก ครั้งที่

แลวที่จะตองขอชมเชยนายซอมะ  มะเซ็ง  เปนคณะกรรมการอยูไกล เขาจะไม

ขาดประชุม เพราะฉะนั้น  ผูมีชื่อที่ไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชุดนี้แลว

นั้น ผมอยากจะฝากไววา เราควรจะตองเขาประชุมทุก ๆ ครั้ง ท่ีมีการประชุม 

นั่นก็ใหหมายความวาเรารับผิดชอบในหนาที่นะครับ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ ผม

เชื่อวาสภาเราคงจะติดตามการประเมินผล การประเมินผลงาน ที่เปนวาระที่ ๓ 

นั้น สวนหนึ่งก็จะมาจากคณะกรรมการชุดนี้ในการรับแผน เพราะฉะนั้น  ตอง

ขอบคุณและก็ยินดีผูมีเกียรติท่ีไดรับการเสนอชื่อไปนะครับ ทั้ง ๑๑ คน ก็ตอง

ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ไดรวมกันทําหนาที่ หวังเปนอยางยิ่งวา การประเมินผล

ในปตอไป เปอรเซ็นตมันจะไดมากไปกวานี้ ขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาส 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ขอบคุณทานรองนายก ครับ เชิญนายอับดุลฮาเล็ม  แสแตแล ครับ 

เชิญครับ 

นายอับดุลฮาเล็ม  แสแตแล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  แสแตแล  สมาชิกสภาอบจ.ยะลา เขต ๔  อําเภอ   รา

มัน  ผมจะขอยอนกลับไปนิดหนึ่งนะครับ ในสวนของการติดตามแผนนะครับ 

เมื่อตะก้ีผมเพ่ิงไดอานนะครับ อยูในยุทธศาสตรของหนา ๗๔ ยุทธศาสตรที่ ๒  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจหนาที่ ๗๔  ขอ ๒๙  โครงการปรับปรุงและซอมบํารุงรักษา

เสนทาง 

ประธานสภา อบจ.ยะลา    เดี๋ยวครับ อันนี้เปนโครงการที่เสนอไปแลวนะครับ โครงการนี้กําลัง

ดําเนินการอยูนะครับ ผมวาวาระนี้ เมื่อก้ีผมใหโอกาสแลวนะครับ ทานไมไดพูด 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา วาระอ่ืน ๆ ขอเปนอยางอ่ืน อันนี้ไดดําเนินการไปแลวนะครับ กําลังดําเนินการ

อยูนะครับ ขอใหวาระอ่ืน ๆ นะครับ เมื่อตะกี้ยอนหลังไปวาระ ๓ วาระ ๔  ผม

ไมอยากใหยอนหลัง ไมอยางนั้นทุกคนจะยอนหลังไปหมด วันนี้ไมตองปดการ

ประชุมนะครับ ก็ยอนหลังไปมาหมดนะครับ ทานวันอาฮาหมัด  มามะ  ไปไหน

นะครับ ผมจะชี้แจงทานหนอย คืออยางนี้นะครับ หนังสือที่สงไปใหทานนั้น เรา

สรุปไป ๓ หนา นะครับ อันนี้ผมขอเพ่ิมเติมมาเปนกรณีพิเศษ ซึ่งอันนี้ไมใชตัว

จริงนะครับ ตอนนี้เรากําลังดําเนินการเขาพิมพ แตทุกอยางเปนอยางนี้ ผม

ขอรองทางผูดําเนินการที่จะไปพิมพกรุณาทําใหสมาชิกกอนไดหรือไม เพราะ

เปนการที่เราจะปดสมัยประชุม ผมอยากใหพวกเรามีสํารองไวกอน สําหรับเลม

นี้ไมใชใหเฉพาะพวกเรานะครับ ไมใชใหเฉพาะสมาชิกสภา เราจะสงไปที่จังหวัด

อ่ืน ๆ และก็ผูอื่นดวยที่เก่ียวของ อันนี้เราเปดเผยตอสาธารณะเลยนะครับ 

อาจจะเปนหองสมุด กํานัน ผูใหญบาน หรือเปนหองอะไรตาง ๆ เราจะ

ดําเนินการสงไปนะครับ ทานมาผมก็ยอนไปใหมอีกทีหนึ่ง อันนี้เปนชั่วคราวนะ

ครับทาน ๓ แผน ที่ผมสงไปเปนการสรุป อันนี้เขาโรงพิมพอยูนะครับ อันนี้เรา

ไมไดแจกเฉพาะสมาชิกสภา เราจะแจกไปทั้งหมดเลยตามหองสมุด หองอะไร

ตาง ๆ หรือหนวยงานตาง ๆ เพ่ือความโปรงใสและบริสุทธิ์ในการทํางานของ

นายกนะครับ ผมชี้แจงไดแคนี้  มีสมาชิกมีอยางอ่ืนไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี 

เชิญทานรองนายก  

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  เม่ือสักครูนี้ทางทาน

ประธานสภาของเราก็ไดชี้แจงแลว ในเรื่องของการสงรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 

๒๕๖๓ ทุกหนวยงานเราสงไป แลวก็พรอมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา ที่เปนเลมเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน ๑๕ 

วัน นับตั้งแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามประเมินผลแลว ตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน ครับ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพ่ือตองการใหทุกหนวยงานในจังหวัดยะลา และ

ก็ประชาชนทั่วไปไดรับรูถึงการบริหารงาน การปฏิบัติงานของ อบจ.ยะลา ก็เลย

ตองมีรายงานสรุป รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ที่เปนเลม 

ซึ่งมีรายละเอียดงบประมาณ มีทุกโครงการอยูในนี้ และประชาชนก็มีสิทธิ์ไดรับรู 

หนวยงานและองคกรในจังหวัดยะลาทุกแหงไดรับรู อบจ.ทั้งประเทศไทยไดรับรู 

ถึงการปฏิบัติงาน ผลออกมาเปนอยางไร เพราะฉะนั้น ในเรื่องเหลานี้ ทาง อบจ. 
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