
 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒   ครั้งที่  ๑   ประจําปี  ๒๕๕๗ 

วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

……………………………………………. 
 

                
   ผู้มาประชุม          

๑. นายอับดุลเลาะ มาเส   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑)   
๒. นายมูหมัดอารอฟะห์   แวบือซา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (๒)     
๓. นายไฟซอล อีสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.เมือง    
๔. นายรามดิน อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ. เมือง  
๕. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.เมือง          

   ๖.  นางซารนีา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๕ อ.เมือง                  
   ๗.  นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธ์ิ          
   ๘.  นายอุดมพันธ์ุ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธ์ิ     
   ๙.  นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.โคกโพธ์ิ 
 ๑๐.  นายอาดัม  สนิทศาสตร ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง      
 ๑๑.  นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง     
 ๑๒.  นายสานูซ ี กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง    
 ๑๓.  นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะหร่ิง   
 ๑๔.  นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะหร่ิง 
 ๑๕.  นายตอเละ เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะหร่ิง 
 ๑๖.  นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี   
 ๑๗.  นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี 
 ๑๘.  นายหมดัรุสดี สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี 
 ๑๙.  นายอัศมี  หยีดาโอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.หนองจิก 
 ๒๐.  นายมะรูดิน ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก     
 ๒๑.  นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก     
 ๒๒.  นายอนันต์  ดือเระ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.มายอ  
 ๒๓.  ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ     
 ๒๔.  นายวันนิวัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     
 ๒๕.  นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ      
 ๒๖.  นายดอรอแม หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี เขต อ.แมล่าน 

 
      

 
 



 
 -๒- 

 
 ผู้เขา้ร่วมประชุม          
 ๑.  นายอรุญ  เบ็ญจลักษณ ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑)  
 ๒.  นางเบญจวรรณ ซูสารอ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๒) 
 ๓.  นายคอเลฟ  เจ๊ะนา   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๔.  นายประยูรเดช คณานุรักษ ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๕.  นายอุดม  ธรรมเจริญ  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 ๖.  นางสาวจันทรา ไวทย์รุ่งโรจน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 ๗.  นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
          ๘.  นายจํารัส  สีทองช่ืน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
          ๙.  นายอรุณ  อนันตสิทธ์ิ  ผู้อํานวยการกองช่าง 
        ๑๐.  นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา  ผู้อํานวยการกองคลัง  
        ๑๑.  นายสุทัศน์  สังขรัตน์   ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.     
        ๑๒.  นางสุรี  สะหนิบุตร  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๑๓.  นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ๑๔.  นางอาซีซะห์  ว่องไว   รกท. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
        ๑๕.  นางสุดา  ทับทิมทอง  รกท. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน      
        ๑๖.  นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี    
        ๑๗.  นายสาเหาะ  มูเล็ง   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
        ๑๘.  นางสายชล  คงสองเมือง  นักบริหารงานทั่วไป ๗        
        ๑๙.  นางไลล่า  แยนา   นักบริหารงานทั่วไป ๖  
        ๒๐.  นายอนุสรณ์  พิทักษ์สันติกุล  นิติกร ๖ว 
        ๒๑.  นางสาวอัยรินทร์  สุวรรณรัตน์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว  
        ๒๒.  นางรัชนี  พวงนาค   นักบริหารงานคลัง ๗ 
        ๒๓.  นางวีระวรรณ คงแก้ว   นักบริหารงานคลัง ๗ 
        ๒๔.  นางสาวปาริณดา มาปะ   นักบริหารงานนโยบายและแผน ๖ 
        ๒๕.  นางสาววันทิวา        นิพนธ์วิทย์  นักบริหารงานนโยบายและแผน ๖ 
        ๒๖.  นางกามีลา  เจ๊ะแว   นิติกร ๖ว 
        ๒๗.  นางสาวปรีดา  จันทร์คงหอม  นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
        ๒๘.  นางยุพิน  กากะ   เจ้าพนักงานธุรการ ๕           
        ๒๙.  นายอิบนูฮายา แดมะ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

 
 
 

  
 



 
-๓- 

 

        
     ผู้ไม่มาประชุม     

๑. นายเศรษฐ ์  อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
     ๒.  นางสาวรอฮานี    มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     
     ๓.  นายแวหามะ  แวกือจิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต ๓  อ.เมือง       
     ๔.  นายวีระ   เจ๊ะอุบง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต ๑  อ.ยะรัง     
     ๕.  นายมฮํูามดัอาลาวี บือแน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี  เขต  อ.ทุง่ยางแดง  
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๔- 
 

นายจํารัส   สีทองช่ืน   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ    สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ

 ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  บัดน้ี   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  เข้าประชุม   จํานวน  ๑๘  คน  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองค์การ

 บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ถือว่า ครบองค์ประชุม   เน่ืองจากประธานสภาองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัด ไม่อยู่ในที่ประชุม   ขอเรียนเชิญท่านอับดุลเลาะ   มาเส   
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ ๑   ขึ้นทําหน้าที่ในการประชุมใน
 วันน้ี  ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายอับดุลเลาะ  มาเส   เชิญน่ังครับ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.คนที่ ๑   
 
นายจํารัส   สีทองช่ืน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    เรื่อง   เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบจ.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ   สมัยที ่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๗ 

 

   ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
   ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   สภาได้กําหนดสมัยประชุม 

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    สมัยสามญั    สมัยที่  ๒   ประจําปี  ๒๕๕๗    
   มีกําหนด  ๔๕ วัน  ต้ังแต่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที ่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๗   น้ัน 

     อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา  ๒๔   แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖  และข้อ  ๒๒  
    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
    และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําปี  ๒๕๕๗  ต้ังแต่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  
    ถึงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๗   

     ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๗   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
    นางสาวรอฮานี    มาหะมะ    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
นายอับดุลเลาะ  มาเส   เรียนท่านสมาชิกสภา อบจ. ท่านนายก รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษา  
รองประธานสภา อบจ.ปน.คนที่ ๑ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมรู้สึกยินดีและ
    เป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ ได้มาทําหน้าที่ อีกครั้งหน่ึง  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
    ปัตตานี   ได้เปิดสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕๗   มีกําหนด  ๔๕ วัน   
                              ต้ังแต่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๗    สําหรับการประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งน้ี   เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจําปี ๒๕๕๗   เพ่ือพิจารณา 



 
 -๕- 

 
    ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วน จังหวัด (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
    ๒๕๕๗   ญัตติขออนุมัติการขอเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ญัตติเรื่อง รายงาน
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประจําปี   
    ๒๕๕๖  และเร่ืองอ่ืน ๆ  เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ซึ่งได้
    กําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  และขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้า
    ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  กระผมขอเปิดประชุมเพ่ือเข้าสู่ระเบียบวาระการ
    ประชุม  ต่อไป 
     ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ไม่มีนะครับ ต่อไป            
     ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร   

            ส่วนจังหวัดปตัตานี  สมัยสามัญ   สมัยที ่๑   ครั้งที ่๑  ประจําปี  ๒๕๕๗   เมื่อวันที ่  
    ๒๐ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม
    ดังกล่าว  ขอเชิญครับ  ไม่มนีะครับ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ต่อไป 

    ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไม่มีนะครับ   ต่อไป 
    ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึน้พิจารณา

    เสร็จแล้ว  ไมม่ีนะครับ  ต่อไป 
    ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 

     ๕.๑  ญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ขอเชิญท่านรองนายก อบจ. แถลงครับ 
 
นายอรุณ   เบ็ญจลักษณ ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ 
รองนายก อบจ.ปน.คนที่ ๑ กระผมนายอรุณ    เบ็ญจลกัษณ์   รองนายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัดปัตตานี   ได้รับมอบ 
    หมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ให้มาแถลงแทน  ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
    ๒๕๔๑  ข้อ ๒๓ ได้กําหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องนําเสนอร่าง ข้ อ บั ญ ญั ติ
    งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาท้องถิ่นให้ทันภายในวันที่ ๑๕  สิงหาคมของทุกปี  
    และข้อ  ๒๔  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓กําหนดให้กรณีที่คณะผู้บริหาร
    ท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่สามารถที่จะนําร่าง งบประมาณรายจ่ายประจําปี   
    เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น 

   ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้กําหนดนโยบายและทิศทางการ
    บริหารบ้านเมือง  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินโครงการที่สามารถ
    ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
     



  
-๖- 

  
  ประสิทธิผล  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้ง

    ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ในฐานะองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  มีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด  
    ในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ต้องอาศัยหลักบนพ้ืนฐานความต้องการของประชาชน
    ในทุกพ้ืนที่   และใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  แต่
    เน่ืองจากโครงการตามแผนพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
    เดือดร้อนของประชาชนมีจํานวนมาก  ซึ่งในการพิจารณาวงเงินงบประมาณตาม
    โครงการต่าง ๆ จําเป็นต้องพิจารณา  ตรวจสอบ  และกลั่นกรองการต้ังงบประมาณ
    รายจ่ายให้ละเอียดรอบคอบ  เพ่ือให้เกิดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
    คุ้มค่าตามภารกิจและอํานาจหน้าที่  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
    โดยส่วนรวมให้มากที่สุด  และไม่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในพ้ืนที่
    จนเกินไป จึงไม่สามารถนําเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ภายในวันที่  
    ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗   

   จึงเสนอญัตติมาเพ่ือขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขยาย
    เวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
    ออกไปจนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  ขอขอบคุณครับ 
   
นายอับดุลเลาะ  มาเส   ขอบคุณท่านรองนายกฯ  ครับ   ท่านรองนายกฯ  ขออนุมัติขยายเวลา 
รองประธานสภา อบจ.ปน.คนที่ ๑ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
                  ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา  ผู้ใดจะอภิปราย เชิญครับ มีไหมครับ  ถ้าไม่มีกระผมจะขอ
    มติครับ 
                              -  สมาชิกสภาฯ   ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   กรุณายกมือขึ้นครับ 
    เอามือลงครับ  ๑๙  เสียง  ขอบคุณครับ 
     -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   กรุณายกมือขึ้นครับ 
    ไม่มีนะครับ  ขอบคุณครับ 
     (องค์ประชุม   จํานวน  ๑๙  คน)                              
     สรุปว่า   ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาการเสนอร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  นะครับ  ต่อไป 
     ๕.๒  ญัตติ  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
    เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                ขอเชิญท่านรองนายกฯ  แถลงครับ 
                                



 
 -๗- 

 
นายอรณุ    เบ็ญจลักษณ ์     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   
รองนายก อบจ.ปน.คนที่ ๑  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดปัตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖  
    มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เป็นต้นมา  โดยข้อบัญญัติดังกล่าวได้เรียก
    เก็บภาษีจากสถานค้าปลีกนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันที่คล้ายกันนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันที่
    คล้ายกันในอัตราลิตรละ ๔.๕๔  สตางค์และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับ
    รถยนต์ในอัตรากิโลกรัมละ๔.๕๔  สตางค์  น้ัน    
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีประสบปัญหาในการจัดเก็บภาษีนํ้ามัน
    เน่ืองจากผู้ประกอบการค้าปลีกนํ้ามันไม่ให้ความร่วมมือ โดยให้เหตุผลว่าสภาวะราคา
    นํ้ามันในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้น การจัดเก็บภาษีนํ้ามันทําให้ผู้ประกอบการและ
    ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  เน่ืองจากทําให้สินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย อัน
    ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของจังหวัดผู้ประกอบการจึงได้ร้องขอความเป็นธรรมโดย
    เรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานียกเลิก  หรือชะลอการเรียกเก็บภาษี
    นํ้ามันไปก่อนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ประกอบกับผู้ค้านํ้ามันยังไม่เข้าใจในการเสีย
    ภาษีและจัดเก็บภาษีนํ้ามัน จึงทําให้ผู้ประกอบการค้านํ้ามันบางรายไม่ยอมจดทะเบียน
    ค้าปลีกนํ้ามันหรือจดทะเบียนสถานค้าปลีกนํ้ามัน และไม่ยอมย่ืนแบบแสดงรายการ
    เสียภาษี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงไม่สามารถประเมินเรียกเก็บภาษีนํ้ามันได้และหลาย
    จังหวัดก็ประสบปัญหาในการจัดเก็บภาษีนํ้ามันดังกล่าวเช่นเดียวกัน  ประกอบกับ
    สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้  มีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ 
    เริ่มจัดเก็บพร้อมกัน ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  ในการน้ีเพ่ือเป็นการ
    แก้ปัญหาดังกล่าว   และเพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการ เข้ามาในระบบภาษี
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะได้มีรายได้มาบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    ปัตตานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงเสนอร่างข้อบัญญัติชะลอการจัดเก็บภาษี
    บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้านํ้ามัน  ต้ังแต่วันที่  ๕  สิงหาคม ๒๕๕๖  
    ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗   โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังน้ี 

   หลักการ 
   แก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษี

    บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.๒๕๕๖ 
   เหตุผล 
   โดยท่ีการเรียกเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากสถานค้าปลีก

    นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันที่คล้ายกัน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม
    ที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
    เร่ือง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖  ประสบปัญหาในการ
    จัดเก็บ เน่ืองจากสภาวะราคานํ้ามันในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นทําให้ผู้ประกอบการ 

 



 
-๘- 

   
  และประชาชนได้รับความเดือดร้อน   เน่ืองจากทําให้สินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย 

    อันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของจังหวัด   จึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัติน้ี 
   จึงขอความเห็นชอบ   จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้พิจารณาให้

    ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง การเก็บภาษี
    บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  ต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
นายอับดุลเลาะ  มาเส   ขอบคุณครับ  ท่านรองนายกฯ   ได้ขอความเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.คนที่ ๑ บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษบํีารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที ่๒)  
    พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมสภาท้องถิ่น
    จะต้องพิจารณาเป็น  ๓ วาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระ
    รวดเดียวก็ได้  ยกเว้นแต่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ในการพิจารณา  ๓  วาระรวด   ผู้บรหิารท้องถิน่หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่
 น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในทีป่ระชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมือ่ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาเป็น  ๓  วาระรวดแล้ว  

     ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่  ๒  นับแต่สภาทอ้งถิ่นรับหลักการให้ที่
    ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ผูแ้ปรญตัติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ 
     ในการพิจารณาวาระที่ ๓  ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะต้องตราข้อบัญญัติ
    หรือไม่  โดยไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุ
    อันสมควร 

  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็น  ๓  วาระ   คือวาระที่ ๑   การรับหลักการ 
 แห่งร่างข้อบัญญัติ  วาระที่ ๒  การแปรญัตติ  วาระที่  ๓  การลงมติ หวังว่าสมาชิก
 สภาฯ  ทุกท่านคงเข้าใจนะครับ  ท่านรองนายกฯ   เชิญครับ 

 
นายอรุณ   เบ็ญจลักษณ ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านสมาชิก 
รองนายก อบจ.ปน.คนที่ ๑ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติการพิจารณา

 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น  ๓  วาระรวดเดียว   ขอให้สภาฯ 
 พิจารณาครับ  

       
นายอับดุลเลาะ  มาเส   ขอบคุณครับ  ท่านรองนายกฯ เสนอญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.คนที่ ๑ บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที ่๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น  ๓  วาระรวดเดียว  กระผมจะขอมตินะครับ 
 



 
 -๙- 

 
     - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติการนําเสนอญัตติการร่างข้อบัญญัติ              

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็น  ๓ วาระรวดเดียว  กรุณายกมือขึ้นครับ ๑๘ เสียง  
 ขอบคุณครับ 

  - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติการนําเสนอญัตติการร่างข้อบัญญัติ           
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น  ๓ วาระรวดเดียว  กรุณายกมือขึ้นครับ  ไม่มีนะครับ  
 ขอบคุณครับ 
  (องค์ประชุม  จํานวน  ๑๘  คน) 
  สรุปว่า  สมาชิกสภาฯ  เหน็ชอบการการนําเสนอญัตติการร่างข้อบญัญัติ             
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง  การเก็บภาษีบํารงุองค์การบริหารส่วน
 จังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  เปน็ ๓ วาระรวดเดียว  ต่อไปเป็นการพิจารณา  
 ในวาระที่ ๑ รับหลักการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  เรียนเชิญครับ 
 
นายยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
อบจ.ปน.เขต ๑ อ.สายบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    กระผมนายยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เขต ๑ 
    อําเภอสายบุรี  ผมขออภิปรายสั้นๆ  เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วน
    จังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาเราก็ได้คุยกันหลายครั้ง แต่ทางองค์การ
    บริหารส่วนจังหวัดเราก็ไม่สามารถที่จะจัดเก็บภาษีนํ้ามันกับสถานบริการนํ้ามันได้และ
    การที่เราจะอธิบายให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจเรื่องการเก็บภาษีนํ้ามันน้ัน เขายังไม่
    เข้าใจ ผมคิดว่าที่ผ่านมามีหลาย อบจ. ก็ไมส่ามารถจัดเก็บภาษีนํ้ามันได้เช่นกัน ก็เลย
    ต้องยกผลประโยชน์ให้กับสถานบริการนํ้ามัน  แต่หลังจากน้ีเราก็สมควรท่ีจะเข้มงวด
    และต้องทําความเข้าใจกับสถานบริการนํ้ามัน  เพ่ือที่เราจะได้จัดเก็บภาษีนํ้ามันได้เต็ม
    เม็ดเต็มหน่วย   ผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดให้ความเข้าใจกับสถานบริการนํ้ามัน 
    และเราก็จะได้บังคับใช้อย่างเต็มที่  ขอบคณุครับ 
 
นายอับดุลเลาะ  มาเส   ขอบคุณครับ  ท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง การเก็บ
รองประธานสภา อบจ.ปน.คนที่ ๑ ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
    จะอภิปรายอีกไหม  เชิญครับ  ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  
 
 
 



  
-๑๐- 

  
               - สมาชิกสภาฯ   ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
    ส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
    กรุณายกมือขึน้ครับ  ๑๘  เสียงนะครับ  เอามือลง  ขอบคุณครับ  ต่อไป 
     - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญติัองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๗  กรุณายกมือขึน้ครับ  ไม่มีนะ  ขอบคุณครับ 
     (องค์ประชุม  จํานวน  ๑๘  คน) 

  สรุปว่า  สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดปัตตานี   เรื่อง   การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๗   ต่อไปเป็น 
  วาระที่  ๒   การแปรญัตติทีป่ระชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
 ประธานเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   เป็นการแก้ไขข้อความร่างข้อบัญญัติ  
 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอแปรญัตติ   เรียนเชิญครับ   ไม่มีนะครับ   
  วาระที่  ๒   
  -  ไมม่ีการแก้ไข 
  -  ไมม่ีการแปรญัตติ 
  ถือว่าผ่านวาระที่  ๒  
  ต่อไป  วาระที่ ๓  ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะต้องตราเป็นข้อบัญญัติหรอืไม่  
 กระผม จะขอมติในที่ประชุมครับ   
            - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ปัตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  กรุณายกมือขึน้ครับ  ๒๐  เสียงนะครับ  เอามือลง ขอบคุณครับ 
  -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ปัตตานี   เรื่อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗   
 กรุณายกมือขึน้ครับ  ไมม่ีนะครับ  
   (องค์ประชุม  จํานวน  ๒๐  คน) 
  สรุปว่า   ที่ประชุมเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 เรื่อง   การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗   
 จํานวน  ๒๐  เสียง   เป็นเอกฉันท์นะครับ   ต่อไป 

     ๕.๓  ญัตติ  ขออนุมัติการขอเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ขอเชิญ
    ท่านรองนายก อบจ. แถลงครับ 
 
นายอรุณ   เบ็ญจลักษณ ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านสมาชิก 
รองนายก อบจ.ปน.คนที่ ๑ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
      



 
-๑๑- 

 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ได้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ      
    ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี หมู่ที่ ๘  ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  มีเน้ือที่  
    ทั้งหมด ๑,๔๓๖  ไร ่ ๒  งาน  ๓๒.๙  ตารางวา  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้องคก์าร
    บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ โดยการให้เช่าซึ่งมีผู้ย่ืนคําขอเช่า
    ที่ดิน  จํานวน  ๒ ราย  ดังน้ี 
     ๑. นายวิชิต  ชัยรัตนมโนกร ขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  จํานวน ๑ 
    แปลง  เน้ือที่  ๖ ไร ่ ๒๗.๔ ตารางวา  เพ่ือต้ังโรงงานห้องเย็นเก็บสนิค้าแช่แข็ง มีกําหนด
    ระยะเวลาเช่า  ๓๐ ปี  พร้อมทั้งได้แนบแผนงานและโครงการท่ีจะดําเนินงานในกิจการ
    ดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  ในระยะเร่ิมต้นจะ 
    มีการจ้างคนงานในพ้ืนที่ประมาณ ๓๐  คนในการคิดอัตราค่าเช่าน้ัน  ทางองค์การบรหิาร 
    ส่วนจังหวัดปัตตานี  คิดอัตราค่าเช่าในช่วง ๕ ปีแรก  อัตราค่าเช่าปีละ  ๑๔.๕๐  บาทต่อ
    ที่ดิน  ๑  ตารางวา (๑ ไร ่= ๔๐๐ ตารางวา)  เช่าที่ดิน  ๖ ไร่  ๒๗.๔ ตารางวา  คิดอัตรา
    ค่าเช่าปีละ  ๓๕,๑๙๗.๓๐  บาท  และใหม้ีการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินดังกลา่ว  ทกุๆ ๕ ปี  
    ไม่เกินรอ้ยละ  ๑๐  ของอัตราค่าเช่าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน ์
    ในที่ดินของรฐัซึ่งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรฐั    ในการประชุมครั้งที ่ 
    ๑/๒๕๕๕  เมือ่วันที่ ๑๙  มนีาคม ๒๕๕๕  ได้มมีติเห็นชอบให้ผู้ขอเช่าทีดิ่นรายดังกลา่ว  
    เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี 
     ๒. บริษัท ส.ศักด์ิ.ปัตตานี จํากัด  ขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  จํานวน 
    ๑ แปลง  เน้ือที่  ๑๐ ไร่  เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าแข็งซอง  มีกําหนด
    ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี  พร้อมทั้งได้แนบแผนงานและโครงการท่ีจะดําเนินงานในกิจการ
    ดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  ในระยะเริ่มต้น
    จะมีการจ้างคนงานในพ้ืนที่ประมาณ  ๑๖ คน  ในการคิดอัตราค่าเช่าน้ันทางองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดปัตตานี  คิดอัตราค่าเช่า  ในช่วง ๕ ปีแรก อัตราค่าเช่าปีละ  ๑๔.๕๐ บาท
    ต่อที่ดิน ๑ ตารางวา (๑ ไร่ = ๔๐๐ ตารางวา) เช่าที่ดิน  ๑๐ ไร ่ คิดอัตราค่าเช่าปีละ  
    ๕๘,๐๐๐ บาท และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินดังกล่าว ทุกๆ๕ ปี  ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
    ของอัตราค่าเช่าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
    ซึ่งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๗  
    เมื่อวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๗  ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ขอเช่าที่ดินรายดังกล่าวเช่าที่ดิน
    ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน          
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๖(๒) กําหนดไว้ความว่า การให้เช่า
    อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกําหนดเกิน  ๓ ปี ให้สภาท้องถิ่น
    เป็นผู้อนุมัติ 
      
 



 
-๑๒- 

 
     ดังน้ัน   จึงเสนอญัตติขออนุมัติให้  นายวิชิต   ชัยรัตนมโนกร  และบริษัท  
    ส.ศักด์ิ.ปัตตานี จํากัด  เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  มีกําหนดระยะเวลาเช่า  
    ๓๐  ปี   มาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
    ขอบคุณครับ 
นายอับดุลเลาะ  มาเส   ขอบคุณครับ  ท่านรองนายกฯ    ญัตติการพิจารณาการขอเช่าที่ดินในเขต 
รองประธานสภา อบจ.ปน.คนที่ ๑ อุตสาหกรรมปัตตาน ี   มีกําหนดระยะเวลา  ๓๐  ปี  จํานวน  ๒  ราย   คือ  นายภูเบศ   จันทนิมิ  
     และนายวิชิต  ชัยรัตนมโนกร  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  มีไหมครับ
    ถ้าไม่มี  ผมขอมตินะครับ 
                                           -  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติการขอเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี   
    มีกําหนดระยะเวลา  ๓๐ ปี  จํานวน  ๒ ราย  กรุณายกมอืขึ้นครับ  จํานวน  ๒๐ เสียง 
     เอามือลงครับ  ขอบคุณครับ 
      - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติการขอเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 
                        มีกําหนดระยะเวลา  ๓๐  ปี   จํานวน  ๒  ราย  กรุณายกมือขึ้นครับ  ไมม่ีนะครับ 
     (องค์ประชุม  จํานวน  ๒๐  คน)    

  สรุปว่า  ที่ประชุมใหค้วามเห็นชอบอนุมัติการขอเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 
 มีกําหนดระยะเวลา  ๓๐  ปี  จํานวน  ๒ ราย  ต่อไป  

                                  ๕.๔  ญัตติ  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์าร
    บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจําปี ๒๕๕๖  ขอเชิญทา่นรองนายก อบจ. แถลงครบั 
 
นายอรุณ   เบ็ญจลักษณ ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  ท่านสมาชิก 
รองนายก อบจ.ปน.คนที่ ๑ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                             
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นคณะหน่ึง  และข้อ  ๒๙   กําหนดให้
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
     ๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     
     สําหรับในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
    ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     

 



 
-๑๓- 

 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประจําปี  ๒๕๕๖  และได้ประกาศให้ประชาชน
    ทราบโดยทั่วกัน  เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 
     ในการน้ี   เพ่ือให้การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
    บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทํา
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  จึงขอเสนอรายงานการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประจําปี  
    ๒๕๕๖  ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ  รายละเอียดปรากฏตาม
    เอกสารที่แจกไปแล้วขอบคุณครับ  
 
นายอับดุลเลาะ  มาเส   ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอความคิดเห็น 
รองประธานสภา อบจ.ปน.คนที่ ๑ หรือข้อเสนอแนะ  หรืออภิปรายอีกไหม  ขอเชิญครับ  ไมม่ีนะ   
               สรุปว่า  ที่ประชุมได้รับทราบและได้เสนอความคิดเห็นแก่ผู้บริหารเพ่ือให้เกิด 
    ประโยชน์แก่องค์กรต่อไป  ครับต่อไป 
       ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบ
    วาระน้ีไหม เชิญครับ  ไม่มีนะครับ  สําหรับวันน้ี  กระผมในนามประธานสภาองค์การ
    บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่านรองนายกฯ ฝ่ายบริหาร 
    หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ทําให้
    การประชุมสภาฯ  ในวันน้ีสําเร็จและลุล่วงไปด้วยดี   กระผมขอปิดการประชุมฯ 
    เพียงแค่น้ี    ขอบคุณครับ 
 
 
 
        ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
(ลงช่ือ).......................................เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
          (นายจํารัส   สีทองช่ืน) 
    
 
 
(ลงช่ือ)................................................ 
           (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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