
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 1   ครั้งที่ 1   ประจ าปี ๒๕62 

วันที่  21  มีนาคม  ๒๕62  เวลา  10.0๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

……………………………………………. 
 
 

       ผู้มาประชุม        
1. นางสาวรอฮานี มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
3. นายมหูมัดอารอฟะห์   แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒)  
4. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.เมือง 

   5. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.เมือง 
   6. นางสุพิศ  ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.โคกโพธิ์  
   7. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.โคกโพธิ์ 
   8. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ยะรัง 
   9. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะรัง  
 10. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.ยะรัง 
 ๑1. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๔ อ.ยะรัง 
 ๑2. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.ยะหริ่ง 
 ๑3 นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.ยะหริ่ง 
 14. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.สายบุรี 
 15. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.สายบุรี 
 16. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 2 อ.หนองจิก 
 17. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๓ อ.หนองจิก 
 18. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๑ อ.ปะนาเระ 
 19. นายวันนิวัติ ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต ๒ อ.ปะนาเระ 
 20. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.กะพ้อ 
 ๒1. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต อ.แม่ลาน 
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  ผู้ไม่มาประชุม        

1. นายไฟซอล  อิสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต 1 อ.เมือง  
   2. นางซารีนา  ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 5 อ.เมือง(ลากิจ) 
   3. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.ยะหริ่ง 
   4. นายรุสดี    สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี 
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           ผู้เข้าร่วมประชุม       
   ๑. นายเศรษฐ ์ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
   2. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑) 
   3. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   4. นางสาวซัยยีดะห์บุซรอ  อัลยุฟรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   5. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
   6. นายอรุณ  อนันตสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
   7. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   8. นายสุทัศน ์  สังขรัตน์  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   9. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 10. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
 11. นางสุดา  ทับทิมทอง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๑2. นางรัชน ี  พวงนาค  หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
 13. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
 14. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 15. นางวีระวรรณ คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
 16. นางจรินทร   รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
 17. นางสาวอัยรินทร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 18. นายอับดุลรอเซะ แซะนุง  นักสันทนาการช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 19. นายก าพล  จะปะกิยา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 20. นายฮานาฟี  มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 21. นางสุวณ ี  หะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
 22. นายมันโซะ  กาหลง  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
 23. นายสมมาตร ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
 24. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 25. นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 26. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ก่อนประชุม  ถึงก าหนดเวลาประชุมเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุม
ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม 

 
นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมาชิกสภาองค์การ 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้า 

ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ขณะนี้  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เข้าร่วมประชุม  จ านวน 19 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่  ถือว่าครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขึ้นท าหน้าที่ในการประชุมในวันนี้  ขอเรียนเชิญครับ   

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญนั่งค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน. 
 
นายสุทัศน์   สังขรัตน์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 
     ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 สภาได้ก าหนด 
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2562 มีก าหนด 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 
2562 นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2546 และข้อ 22      
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  นายกฯ  รองนายกฯ 
ประธานสภา อบจ.ปน. เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน   ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ งที่ ได้มาท าหน้าที่ อีกครั้งหนึ่ ง        
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ มีก าหนด ๔๕ วัน  ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  เพ่ือพิจารณาญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒     
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ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ญัตติ ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่า
ที่ดินพ้ืนที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา  ญัตติ ขอความเห็นชอบ
ให้ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗  ใช้อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี เป็นที่ท าการส านักงานฯ  ญั ตติ  ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี  ญัตติ ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒  ญัตติ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
ดิฉันขอขอบคุณคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่านที่ได้เข้า
มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดิฉันขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  มีอยู่ 2 เรื่องค่ะ
 ๑.  เรื่องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีลาออก  จ านวน ๒  
ท่าน คือ 

๑. นายอัศมี  หยีดาโอะ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี  เขต ๑  อ าเภอหนองจิก  

     ๒. นายมูฮ ามัดอาลาวี   บือแน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เขตอ าเภอทุ่งยางแดง  
จึงท าให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเหลืออยู่  จ านวน ๒๕ ท่าน
รวมทั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะ 

๒.  เรื่อง  แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 กรณีการช่วยเหลือผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมือในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าสามารถกระท าได้หรือไม่ นั้น กรณี
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถให้การแนะน าหรือช่วยเหลือในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางพิจาณาตอบ
ข้อสอบถามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ
สมาชิกสภาเขต ประธานสภาหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือเข้าร่วม
ช่วยเหลือหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนผู้สมัครในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งได้ ตามเอกสารที่ดิฉันได้ให้เจ้าหน้าที่แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีทุกท่านแล้วนะคะ ท่านสามารถอ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางดังกล่าวฯ ได้นะคะ ต่อไปค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 

    ส่วนจังหวัดปัตตานี 
- สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที ่๓ ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๖๑ 
- สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  

๒๕๖๑ 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด จะแก้ไขถ้อยค า     

ในรายงานการประชุมดังกล่าว  ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

- สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที ่๓  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๑ 

- สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๑  ต่อไปค่ะ 

ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ 
      ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

เสร็จแล้ว  ไม่มีนะคะ  ต่อไปค่ะ        
     ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเชิญนายกฯ   
แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หน้า 135  ล าดับที่ 2.1.3  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ ดินและสิ่ งก่อส ร้าง ประเภทค่าติดตั้ งระบบประปาและอุปกรณ์  ตั้ งไว้  
1,481,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบฉีดพ่นน้ าสนามฟุตบอล (สนาม 1) 
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง)   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่
ด าเนินการก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการติดตั้งระบบฉีดพ่นน้ าสนามฟุตบอล 
(สนาม 1) ปรากฏว่าในการติดตั้งระบบฉีดพ่นน้ า จ าเป็นต้องติดตั้งระบบใหม่ทั้ง
สนามและใช้งบประมาณในการติดตั้งเป็นจ านวนมาก  ซึ่งสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจั งหวัดปัตตานี  ปัจจุบันมีสนามฟุตบอล จ านวน 3 สนาม              
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หากด าเนินการวางระบบทั้ง 3 สนาม จะเกิดความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ และ
การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเพิ่มพื้นที่ให้บริการประชาชนได้
ครอบคลุมมากขึ้น จึงได้จัดท าโครงการและประมาณการค่าจ่ายในการติดตั้งระบบ  
ฉีดพ่นน้ าสนามฟตุบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี จ านวน  
3 สนาม  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,960,900 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงกว่าประมาณ
การเดิม  เป็นเงิน 1,479,900 บาท  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ                                             
รายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 135 ล าดับที่ 2.1.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง  ประเภท  ค่ าติ ดตั้ งระบบประปาและอุปกรณ์   ตั้ งไว้     
1,481,000 บาท จากเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบฉีดพ่นน้ าสนามฟุตบอล (สนาม 
1) สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง)  แก้ไขเป็น  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าติดตั้งระบบฉีดพ่นน้ าสนามฟุตบอล  สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน         
ที่ ก าหนด (กองช่ าง)  และโอนเพิ่ ม 1 ,479 ,900 บาท  รวมเป็ นเงินทั้ งสิ้ น  
2,960,900 บาท 

โดยโอนลดจาก  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายงบกลาง ประเภท
เงินส ารองจ่าย  หน้า 160  ล าดับที่ 1  ตั้งไว้  4,680,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
หรือกรณีจ าเป็นตามความเหมาะสม ตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมาย 
ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  โอนลด 1,479,900 บาท  
 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 , 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27   
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  และข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  นายกฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ประธานสภา อบจ.ปน.  ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  

และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑,๔๘๑,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบฉีดพ่นน้ าสนาม 
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ฟุตบอล(สนาม ๑) สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิแล 
แก้ไขเป็น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบฉีดพ่นน้ าสนามฟุตบอล  สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ต าบลรูสะมิแล  โอนเพิ่ม  ๑,๔๗๙,๙๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๐,๙๐๐ บาท 

     - โดยโอนลดจาก  แผนงานงบกลาง  รายจ่ายงบกลาง  
    จ านวน  ๑,๔๗๙,๙๐๐ บาท 

-  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ  
ขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 19
ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  ดิฉันขอมติค่ะ 
 -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยโอนเพิ่ม  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบฉีดพ่นน้ าสนามฟุตบอล  ตั้งไว้  ๑,๔๘๑,๐๐๐  บาท  โอนเพิ่ม
ครั้งนี้ ๑,๔๗๙,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๐,๙๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

    เห็นชอบจ านวน 19 เสียง     
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยโอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ ฉีดพ่นน้ าสนามฟุตบอล  ตั้งไว้ ๑,๔๘๑,๐๐๐ บาท     
โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๑,๔๗๙,๙๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๐,๙๐๐ บาท  กรุณา 
ยกมือขึ้นค่ะ  ไมเ่ห็นชอบจ านวน 0 เสียง  ไม่มีนะคะ 

   เป็นอันว่า  สภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยโอนเพิ่มเป็นเงิน 
๑,๔๗๙,๙๐๐ บาท  ด้วยจ านวน 19 เสียง  ต่อไปค่ะ 

      ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  เรื่องท่ีเสนอใหม่  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
                       ขอเชิญนายกฯ  แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   มีความจ าเป็นต้องด าเนิน
โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และเพื่อประโยชน์
สาธารณะในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนที่ช ารุดเสียหายจากการใช้งานและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ 
ตามนโยบายรัฐบาล จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน จ านวน ๔ 
โครงการ ดังนี้  

๑. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา       
สายหมู่ท่ี ๒  ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง - หมู่ท่ี 7 ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง  
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จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร  ยาว  1,๕๐๐.๐๐ เมตร  ผิวจราจรหนา 
๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบจ.ก าหนด) เป็นเงิน ๒,๗๒๒,000 บาท  

๒. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา     
สาย ปน.ถ๑-๐๐๕๑  บ้านปาการียะ - บ้านปะกาฮะรัง ต าบลลิปะสะโง อ าเภอ
หนองจิก-ต าบลปะกาฮารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร  ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบจ. ก าหนด)   
เป็นเงิน ๕,๐๖๙,000 บาท  

๓. โครงการเส ริมผิ วจราจรพาราแอสฟั ลท์  สาย ปน .ถ1 -oo๔๗         
บ้านปูแลปูโละ - บ้านบาซาเวาะเซ็ง หมู่ท่ี 2  ต าบลปิตูมุดี  อ าเภอยะรัง จังหวัด 
ปัตตานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนา0.๐๔ เมตร 
ไหล่ทางข้างละ ๑.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบจ.ก าหนด) เป็นเงิน ๔,๗๘0,000 บาท  

๔. โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ สาย ปน.ถ1-๐๐๕๐ 
บ้านกาเดาะ - บ้านอาเนาะปูโล๊ะ หมู่ที่ ๓ ต าบลลิปะสะโง - หมู่ที่ 6 ต าบลยาบี 
อ า เภ อห น อ งจิ ก  จั งห วั ด ปั ต ต านี  ข น าด ผิ วจ ราจ รก ว้ า ง  6.00 เม ต ร                
ยาว ๑,9๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,4๔๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ก าหนด) เป็นเงิน ๗,๓๙๐,๐๐๐ บาท  

การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในคร้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
๒๕61 ข้อ ๘9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่ง เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือน
ร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ณ ปัจจุบัน มีเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ เป็นเงิน ๒๐,๐๑9,589.๔๐ บาท  
ใช้จ่ายคร้ังนี้ ๑๙,๙๖๑,๐๐๐ บาท  เงินสะสมคงเหลือ ๕8,๕8๙.๔๐ บาท จึงเสนอ
ญัตตินี้  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณา ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  นายกฯ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เป็นเงิน ๑๙,๙๖๑,๐๐๐ บาท   
ประธานสภา อบจ.ปน.   เพ่ือด าเนินโครงการ  จ านวน  ๔  โครงการ  ดังนี้ 
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   ๑.  โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  สายหมู่

ที่ ๒  ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง-หมู่ที่ ๗  ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
       เป็นเงิน  ๒,๗๒๒,๐๐๐ บาท 
    ๒. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  

  สาย ปน.ถ๑-๐๐๕๑ บ้านปาการียะ-บ้านปะกาฮะรัง ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก   
  -ต าบลปะกาฮารัง  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท  

    ๓. โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ สาย ปน.ถ๑-๐๐๔๗  
บ้านปูแลปูโละ-บ้านบาซาเวาะเซ็ง  หมู่ที่ ๒  ต าบลปิตูมุดี  อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี  เป็นเงิน  ๔,๗๘๐,๐๐๐  บาท 

     ๔. โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์  สาย ปน.ถ๑-๐๐๕๐  
        บ้านกาเดาะ - บ้านอาเนาะปูโล๊ะ  หมู่ที่ ๓  ต าบลลิปะสะโง - หมู่ที่ ๖  ต าบลยาบี 
        อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๗,๓๙๐,๐๐๐  บาท 
         - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ   

ขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติ  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 19 ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติค่ะ 
  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  เห็นชอบอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน ๑๙,๙๖๑,๐๐๐ บาท  เพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน ๔ 
โครงการดังนี้ 

   ๑. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  สายหมู่ 
ที่ 2  ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง-หมู่ที่ ๗ ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
เป็นเงิน  ๒,๗๒๒,๐๐๐ บาท 

    ๒. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
  สาย ปน.ถ๑ -๐๐๕๑  บ้านปาการียะ-บ้านปะกาฮะรัง  ต าบลลิปะสะโง  อ าเภอหนอง

จิก- ต าบลปะกาฮารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท 
     ๓. โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ สาย ปน.ถ๑-๐๐๔๗  
    บ้านปูแลปูโละ-บ้านบาซาเวาะเซ็ง  หมู่ที่ ๒ ต าบลปิตูมุดี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
       เป็นเงิน  ๔,๗๘๐,๐๐๐  บาท 
     ๔. โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ สาย ปน.ถ๑-๐๐๕๐  
        บ้านกาเดาะ-บ้านอาเนาะปูโล๊ะ  หมู่ที่ ๓  ต าบลลิปะสะโง-หมู่ที่ ๖  ต าบลยาบี 
        อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๗,๓๙๐,๐๐๐ บาท   
    กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวน 19 เสียง     

 -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม  เป็นเงิน ๑๙,๙๖๑,๐๐๐ บาท  เพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน ๔ 
โครงการดังนี้ 

   ๑. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายหมู่  
ที่ ๒  ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง-หมู่ที่ ๗ ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

       เป็นเงิน  ๒,๗๒๒,๐๐๐ บาท 
       
 



-11- 
     
    ๒. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
   สาย ปน.ถ๑-๐๐๕๑ บ้านปาการียะ-บ้านปะกาฮะรัง  ต าบลลิปะสะโง  อ าเภอ 
   หนองจิก-ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท 

     ๓. โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ สาย ปน.ถ๑-๐๐๔๗ 
     บ้านปูแลปูโละ-บ้านบาซาเวาะเซ็ง หมู่ที่ ๒ ต าบลปิตูมุดี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
       เป็นเงิน  ๔,๗๘๐,๐๐๐  บาท 
     ๔. โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ สาย ปน.ถ๑-๐๐๕๐  
        บ้านกาเดาะ-บ้านอาเนาะปูโล๊ะ  หมู่ที่ ๓  ต าบลลิปะสะโง-หมู่ที่ ๖  ต าบลยาบี 
        อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๗,๓๙๐,๐๐๐  บาท   
    กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ  จ านวน 0 เสียง  ไม่มีนะคะ   

     เป็นอันว่าสภาเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน ๑๙,๙๖๑,๐๐๐ บาท  
    เพ่ือด าเนินโครงการ  จ านวน ๔ โครงการดังกล่าว  ด้วยจ านวน 19 เสียง  ต่อไปค่ะ 

    ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ญัตติ ขอความเห็นชอบให้เทศบาล 
เมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา  ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และ
อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา โดยตรง  โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล เนื่องจากมีความ
จ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

     ๒. อนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่เฉพาะอาคารตลาด 
    เทศวิวัฒน์  ๒  มีพ้ืนที่ ๙๗๖.๓๖๕ ตารางวา 

     ๓. อนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่เฉพาะอาคารพาณิชย์  
    ๑๘ คูหา  มีพ้ืนที่ ๓๐๒.๓๓๕ ตารางวา  ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและเทศบาลเมืองปัตตานี มีความ
ประสงค์ที่จะให้เช่าและเช่าที่ดินพ้ืนที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และอาคารพาณิชย์ ๑๘ 
คูหา เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ในอาคารตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และอาคาร
พาณิชย์ ๑๘ คูหา ของเทศบาลเมืองปัตตานี ที่ตั้งอยู่บนที่ดินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี และเพ่ือให้การใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่ง
ที่ดินดังกล่าวมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓ ไร่ ๗๘

๗

๑๐
 ตารางวา คิดเป็น ๑,๒๗๘.๗๐ ตารางวา 

แบ่งเป็นที่ดินเฉพาะอาคาร   ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ มีพ้ืนที่ ๙๗๖.๓๗ ตารางวา และ
ที่ดินเฉพาะอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา มีพ้ืนที่ ๓๐๒.๓๔ ตารางวา ทั้งนี้ เทศบาลเมือง
ปัตตานีได้เสนอแผนงานโครงการพัฒนาอาคารตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และอาคาร
พาณิชย์ ๑๘ คูหา เพื่อประกอบการท าสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ โดยชั้นที่ ๑ จัดเป็น
ศูนย์อาหารสามวัฒนธรรมที่สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ไว้บริการประชาชน
ทุกศาสนา ส าหรับชั้นที่ ๒ จัดเป็นพื้นที่ส าหรับจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
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๒. การพัฒนาอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ซึ่งปัจจุบันอาคารยังมีความมั่นคง

แข็งแรง โดยจะมีการปรับปรุงห้องสุขาและทาสี เพ่ือให้มีความสวยงาม  
๓. เทศบาลเมืองปัตตานีขอเช่าที่ดินพ้ืนที่ทั้งสองอาคารดังกล่าวเป็นเวลาไม่ 

น้อยกว่า ๒๕ ปี เพ่ือความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ที่ใช้งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าของการจะให้เช่า หลักเกณฑ์การให้เช่าและระยะ 
เวลาการให้เช่าที่ดินในพ้ืนที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ดังนี้ 

๑. ที่ดินเฉพาะอาคารตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ มีพ้ืนที่ ๙๗๖.๓๖๕ ตารางวา 
๑.๑ ระยะเวลาการให้เช่า : ๒๕ ปี และยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี 
           ๑.๒ ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า (ค่าเช่า) : ๓๐๒,๗๙๐ บาท/ปี 
          ๑.๓ การปรับปรุงค่าเช่า : ปรับขึ้น ๕% ทุกๆ ๓ ปี 

         ๑.๔ การให้เช่า : จัดให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินดังกล่าวโดยตรง 
โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล โดยเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้
ความเห็นชอบ เนื่องจากมีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

๒. ที่ดินเฉพาะอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา มีพ้ืนที่ ๓๐๒.๓๓๕ ตารางวา 
๒.๑ ระยะเวลาการให้เช่า : ๑๐ ปี และยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี 
           ๒.๒ ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า (ค่าเช่า) : ๙๘,๔๔๘ บาท/ปี 
           ๒.๓ การปรับปรุงค่าเช่า : ปรับขึ้น ๙% ทุกๆ ๓ ปี 

๒.๔ การให้เช่า : จัดให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินดังกล่าวโดยตรงโดย
ไม่ต้องด าเนินการประมูล โดยเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ความ
เห็นชอบ เนื่องจากมีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๖ ก าหนดว่า “การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้ด าเนินการโดยวิธีประมูล 

(๑) มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(๒) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่
ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย” 

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินพ้ืนที่ดังกล่าวมีอาคารตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และ
อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองปัตตานี ท าให้ไม่สามารถ 
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ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินและยกกรรมสิทธิ์ใน
อาคารดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถ้าหากให้เทศบาลเมืองปัตตานี
รื้อถอนอาคารดังกล่าวก็จะไม่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในอาคารดังกล่าว และ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้เช่าอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ที่อาศัยอยู่เดิม 
เพ่ือให้การจัดหาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และ
อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา โดยตรงโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล เนื่องจากมีความ
จ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

๒. อนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่เฉพาะอาคารตลาด 
เทศวิวัฒน์ ๒ มีพ้ืนที่ ๙๗๖.๓๖๕ ตารางวา 

๒.๑ ระยะเวลาการให้เช่า : ๒๕ ปี และยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 

          ๒.๒ ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า (ค่าเช่า) : ๓๐๒,๗๙๐ บาท/ปี 
         ๒.๓ การปรับปรุงค่าเช่า : ปรับขึ้น ๕% ทุกๆ ๓ ปี 

๓. อนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่เฉพาะอาคารพาณิชย์ ๑๘ 
คูหา มีพ้ืนที่ ๓๐๒.๓๓๕ ตารางวา 

๓.๑ ระยะเวลาการให้เช่า : ๑๐ ปี และยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 

          ๓.๒ ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า (ค่าเช่า) : ๙๘,๔๔๘ บาท/ปี 
          ๓.๓ การปรับปรุงค่าเช่า : ปรับขึ้น ๙% ทุกๆ ๓ ปี 
   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาแห่งนี้โปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  นายกฯ ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่ตลาด 
ประธานสภา อบจ.ปน.  เทศวิวัฒน์ ๒ และอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และ
อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา โดยตรงโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล เนื่องจากมีความ
จ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

     ๒. อนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่เฉพาะอาคารตลาด 
    เทศวิวัฒน์ ๒  มีพ้ืนที่ ๙๗๖.๓๖๕ ตารางวา 
     ๓. อนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่เฉพาะอาคารพาณิชย์  
    ๑๘ คูหา มีพ้ืนที่ ๓๐๒.๓๓๕ ตารางวา 
     - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด จะอภิปรายไหมค่ะ   

ขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันขอมติค่ะ  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม  จ านวน  20 ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุม  ดิฉันขอมติค่ะ โดยจะขอมติทีละรายการ 
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     รายการที่ ๑ เห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่ตลาด 
    เทศวิวัฒน์ ๒ และอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา โดยตรงโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล 

 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด เห็นชอบให้เทศบาล
เมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒  และอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา โดยตรง
โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจ านวน 20 เสียง 
  - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  ไม่เห็นชอบให้
เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ และอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา 
โดยตรงโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มีนะคะ  

     เป็นอันว่าสภา  เห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่ตลาด 
เทศวิวัฒน์ ๒ และอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา โดยตรงโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล   
เห็นชอบจ านวน 20 เสียง  ต่อไปค่ะ 

รายการที่ ๒ อนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่เฉพาะอาคารตลาด
เทศวิวัฒน์ ๒  มีพ้ืนที่ ๙๗๖.๓๖๕ ตาราง 

2.๑ ระยะเวลาการให้เช่า : ๒๕ ปี และยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 

           2.๒ ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า (ค่าเช่า) : ๓๐๒,๗๙๐ บาท/ปี 
          2.๓ การปรับปรุงค่าเช่า : ปรับขึ้น ๕% ทุกๆ ๓ ปี 

         2.๔ การให้เช่า : จัดให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินดังกล่าวโดยตรง 
โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล โดยเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้
ความเห็นชอบ เนื่องจากมีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้
เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่เฉพาะอาคารตลาดเทศวิวัฒน์  ๒ กรุณายกมือขึ้น
ค่ะ  เห็นชอบจ านวน 20 เสียง 
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้
เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่เฉพาะอาคารตลาดเทศวิวัฒน์ ๒  กรุณายกมือขึ้น
ค่ะ  ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ    
 เป็นอันว่า  สภาเห็นชอบอนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่เฉพาะ
อาคารตลาดเทศวิวัฒน์ ๒  เห็นชอบจ านวน 20 เสียง  ต่อไปค่ะ 

     รายการที่ ๓  อนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่เฉพาะอาคาร 
    พาณิชย์ ๑๘ คูหา  มีพ้ืนที่ ๓๐๒.๓๓๕ ตารางวา 

3.๑ ระยะเวลาการให้เช่า : ๑๐ ปี และยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 

           3.๒ ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า (ค่าเช่า) : ๙๘,๔๔๘ บาท/ปี 
           3.๓ การปรับปรุงค่าเช่า : ปรับขึ้น ๙% ทุกๆ ๓ ปี 

3.๔ การให้เช่า : จัดให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินดังกล่าวโดยตรงโดย
ไม่ต้องด าเนินการประมูล โดยเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ความ
เห็นชอบ เนื่องจากมีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
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 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้
เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่เฉพาะอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา กรุณายกมือขึ้นค่ะ  
เห็นชอบจ านวน 20 เสียง 
     - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติ
ให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่เฉพาะอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา  กรุณายกมือ
ขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ   ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง 
 เป็นอันว่าสภา  เห็นชอบอนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่เฉพาะ
อาคารพาณิชย์  ๑๘ คูหา  จ านวน 20 เสียง ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
     ญัตติ ขอความเห็นชอบให้ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี ๗    
    ใช้อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานีเป็นที่ท าการส านักงานทรัพยากรทาง 
    ทะเลและชายฝั่งที่ ๗  ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 สังกัดกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ภารกิจในการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป้องกัน 
ปราบปราม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน ฯลฯ 
รบัผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ านวน 
28 คน ปัจจุบันเช่าอาคารพาณิชย์ จ านวน 1 ยูนิต เพ่ือใช้เป็นส านักงานชั่วคราว 
ตั้งอยู่เลขท่ี 299/75-76 ถนนหนองจิก ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถยนต์และเรือราชการ อยู่ในย่านชุมชน ขาดความเป็น
เอกภาพและไม่สะดวกในการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของราชการ ส านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จึงขออนุญาตใช้อาคารส างาน
บริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 ชั้น 
ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือใช้เป็น
ส านักงานส าหรับปฏิบัติราชการ 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารส านักงานบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี
หลังจากได้รับการปรับปรุงใหม่โดยงบประมาณกลุ่มจังหวัด และได้ส่งมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดูแลรักษาต่อไปนั้น ยังไม่ได้มีการเข้าใช้ประโยชน์เองหรือ
จัดให้หน่วยงานใดเข้าใช้ประโยชน์ในตัวอาคารเป็นระยะเวลาเกือบสองปีแล้ว ซึ่งหาก
ปล่อยไว้ไม่ใช้ประโยชน์ ขาดการดูแลรักษา  เกรงว่าอาคารดังกล่าวจะเกิดการทรุด
โทรมตามกาลเวลา จึงเห็นควรอนุญาตให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 7 เข้าใช้ประโยชน์ตามท่ีร้องขอ โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในตัวอาคาร
บริเวณชั้นที่ 3 ทั้งชั้น ส่วนบริเวณพ้ืนที่ชั้นที่ 1 และ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีสงวนไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า  แต่เนื่องจากในการเข้าใช้อาคารของ 
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ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ดังกล่าว จะต้องมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าน้ า ค่ากระแสไฟฟ้า ตลอดจนถึงความจ าเป็นในการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินและการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารส านักงาน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้เสนอเงื่อนไขต่อส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ในการเข้าใช้อาคารดังกล่าว ดังนี้ 

3.1 ค่ากระแสไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมให้ส านักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 7 ขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของส านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ทั้งหมด 

3.2 ค่าน้ า เนื่องจากอาคารส านักงานบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานียังไม่มี
หน่วยงานใดใช้ประโยชน์ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอนุญาตให้
ส านักงานบริหาร 

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  7 เข้าใช้อาคารก็สมควรให้
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายค่าน้ า
ดังกล่าวทั้งหมด 

3.3 การท าความสะอาดส านักงานและบริเวณพ้ืนที่ในบริเวณห้องท างาน
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความ
สะอาดและให้รวมถึงบริเวณส่วนอื่นของอาคารและพ้ืนที่โดยรวมด้วย 

3.4 การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน เห็นควรให้ส านักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จัดเวรยามรักษาการทั้งเวลากลางวันและกลางคืนด้วย 
เนื่องจากภายในอาคารส านักงานบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานีมีทรัพย์สินของ
ราชการที่จะต้องดูแลรักษาอยู่ อีกทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวเกิดเหตุกรณีงัดแ งะเพ่ือลัก
ทรัพย์สินของทางราชการอยู่บ่อยครั้ง 

ซึ่งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ยินดีที่จะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว 

ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความจ าเป็นจะต้องใช้สถานที่
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสามารถขอยกเลิก
การใช้อาคารได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 7 ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
มาตรา 122 “ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่
ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 
ข้อ 155 “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุ

ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” 

จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เข้า
ใช้อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานีบริเวณชั้น 3 ทั้งชั้น เป็นที่ท าการส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีได้ก าหนดไว้ต่อไป  ขอบคุณครับ 

    
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  นายกฯ  ขอความเห็นชอบให้ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗     
ประธานสภา อบจ.ปน.  ใช้อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานีเป็นที่ท าการส านักงานทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่งที่ ๗ 
  - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด จะอภิปรายไหมค่ะ 
ขอเชิญค่ะ เชิญท่านอุมาวดี   อักษรแก้ว ค่ะ 
 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
ส.อบจ.ปน เขต 3 อ.โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ฝ่ายบริหาร ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางสาวอุมาวดี  อักษรแก้ว  สมาชิกสภาองค์การ  
 บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เขต  3  อ าเภอโคกโพธิ์ ดิฉันเห็นชอบเป็นอย่างยิ่งกับ

การที่จะให้ทางส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เข้าใช้
อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานีบริเวณชั้น 3 ทั้งชั้น เป็นที่ท าการส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีได้ก าหนดไว้ ดีกว่าทิ้งไว้จะมีแต่จะทรุดโทรม เสมือนว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีไม่ได้ดูแลทรัพย์สินของตัวเอง ขอบคุณค่ะ 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านอุมาวดี   อักษรแก้ว  ค่ะ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบจ.ปน.  จังหวัดปัตตานีท่านใดที่จะอภิปรายหรือมีเสนอแนะในญัตตินี้อีกไหมค่ะ  เรียนเชิญค่ะ  

ถ้าไม่มี  ดิฉันจะขอมติค่ะ  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม  จ านวน 20 ท่าน  ถือว่า
ครบองค์ประชุม  ดิฉันขอมตคิ่ะ 
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  เห็นชอบให้
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗  ใช้อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานีเป็นที่ท าการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

    เห็นชอบจ านวน 20 เสียง 
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     - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  ไม่เห็นชอบให้
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗  ใช้อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานีเป็นที่ท าการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

    ไมเ่ห็นชอบจ านวน 0 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
      เป็นอันว่า  สภาเห็นชอบให้ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗     
    ใช้อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานีเป็นที่ท าการส านักงานทรัพยากรทางทะเล 
    และชายฝั่งที่ ๗  เห็นชอบจ านวน 20 เสียง  ต่อไปค่ะ 

      ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ญัตติ ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ขอเชิญ
นายกฯ  แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
    ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี หมู่ที่ ๘ ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  มีเนื้อท่ี 

ทั้งหมด ๑,๔๓๖ ไร่  ๒ งาน  ๓๒.๙  ตารางวา  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีด าเนินการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้อนุมัติให้บริษัทอุตสาหกรรมประมง
ปัตตานี จ ากัด เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน 2 สัญญา ดังนี้ 

1. สัญญาเลขที่ 13/2537 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2537  จ านวนเนื้อที่ 
24 ไร่ 3 งาน 61.2 ตารางวา  เพ่ือสร้างท่าจอดเรือ, โรงน้ าแข็ง, ปั้มน้ ามัน  และอู่ 
 ต่อเรือ มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี  นับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2530  ถึงวันที่ 28      
มิถุนายน 2560 โดยคิดอัตราค่าเช่า ดังนี้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี แรก คือ ตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2542 ค่าเช่า ปีละ 14.50 บาท  (สิบสี่
บาทห้าสิบสตางค์) ต่อที่ดิน 1 ตารางวา ที่ดินทั้งหมด มี 9,961.2 ตารางวา เป็นเงิน
ค่าเช่าปีละ  144,437.40 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบ
สตางค์) โดยให้มีการปรับปรุงค่าเช่าใหม่ทุกระยะเวลา 5 ปี ตามความเห็นของ
คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี โดยพิจารณาปรับปรุงไม่เกินร้อยละ 10  ของอัตราค่าเช่า
ขณะนั้น 

2. สัญญาเลขที่ 14/2537 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2537  จ านวนเนื้อที่ 
23 ไร่ 2 งาน 20.1 ตารางวา เพ่ือสร้างโรงงานปลาป่น, โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  
มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี  นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2529  ถึงวันที่ 15 
กันยายน 2559  ในช่วงระยะเวลา  5 ปี แรก คือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2531 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2542  ค่าเช่าปีละ 14.50 บาท(สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)     
ต่อที่ดิน 1 ตารางวา  ที่ดินทั้งหมดมี  9,420.1 ตารางวา  เป็นเงินค่าเช่าปีละ   
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136 ,591.45 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้า
สตางค์)  โดยให้มีการปรับปรุงค่าเช่าใหม่ทุกระยะเวลา 5 ปี  ตามความเห็นของ     
คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี โดยพิจารณาปรับปรุงไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่า
ขณะนั้น  
 เนื่องจาก  บริษัทอุตสาหกรรมประมงปัตตานี จ ากัด แจ้งความประสงค์ขอ
ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี สัญญาเลขที่ 13/2537 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2537 และสัญญาเลขที่ 14/2537 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2537  
ออกไปอีก 30 ปี และในคราวการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว 
มีมติ เห็นชอบให้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  รายบริษัท
อุตสาหกรรมประมงปัตตานี จ ากัด สัญญาเลขที่ 13/2537  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2537 และสัญญาเลขท่ี 14/2537 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2537 เป็นระยะเวลา 
30 ปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๙ (๒) การต่ออายุสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีก าหนดเกินกว่าสามปี ให้สภา
ท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัต ิ

ดังนั้น จึงเสนอญัตติขออนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 
รายบริษัทอุตสาหกรรมประมงปัตตานี จ ากัด  สัญญาเลขที่ 13/2537 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2537 และสัญญาเลขที่ 14/2537 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2537 มี
ก าหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี  มาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  นายกฯ  ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  มีสมาชิก 
ประธานสภา อบจ.ปน.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใดจะอภิปรายไหม  ขอเชิญค่ะ  มีไหมค่ะ  

หากไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม  จ านวน 20 ท่าน  ถือว่า
ครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติค่ะ 

     - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  เห็นชอบอนุมัติต่อ 
สัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจ านวน 20
เสียง ขอบคุณค่ะ 
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติ
ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบ
จ านวน 0 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ   
 เป็น อันว่ าสภา  ให้ ความเห็ นชอบอนุมัติต่ อสัญญาเช่ าที่ ดิ น ใน เขต
อุตสาหกรรมปัตตานี   จ านวน 20 เสียง  ต่อไปค่ะ 
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     ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่องที่เสนอใหม่ 
 ญัตติ ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

    ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี    
ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๖๒  ได้มีมติกรณี   
นางเกื้อกูล   พิธีรัตนานนท์    ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ร้องขอให้พิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. หารือ ก.จ. ว่านางเกื้อกูล   พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม ่

๒. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกันเงินไว้เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายนางเกื้อกูล   พิธีรัตนานนท์    ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ไว้ก่อน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๕๙/๑ ก าหนดว่า “รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงิน
ประจ าต าแหน่งเงินเพ่ิม เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

พิจารณาแล้วเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้อนุมัติกัน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ เดือน  

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้เบิกจ่าย  ไปแล้ว 
เป็นเงินจ านวน ๕,๑๐๘,๙๑๗ บาท  คงเหลือเป็นเงินจ านวน ๑๙๑,๐๘๓ บาท เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้กันเงินเป็นระยะเวลา  
๖ เดือน หากยังด าเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ ต้องขอขยายเวลาการเบิก 
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จ่ายเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้อีกไม่เกินหกเดือน ตามข้อ ๕๙/
๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานีดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  อนุมัตขิยายเวลากันเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี 
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
รายนางเกื้อกูล   พิธีรัตนานนท์   ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เป็นเงินจ านวน ๕๐,๑๙๒ บาท เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอบคุณครับ 

    
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  นายกฯ ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภา  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉัน
จะขอมติ  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม  จ านวน 20 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม 

    ดิฉันขอมติค่ะ 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  เห็นชอบอนุมัติกัน

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบจ านวน 20 
เสียง ขอบคุณค่ะ 
     - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติ
กันเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบจ านวน 
0 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ   

     เป็นอันว่าสภา  เห็นชอบอนุมัติกันเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
      เห็นชอบจ านวน 20 เสียง  ตอ่ไปค่ะ 
     ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๗  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  โดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ ตั้งไว้ ๘๕๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามโครงการปรับปรุงงานรับเสด็จ 
ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
อาคารและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือเตรียมการรับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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    โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่าง ๆ ตั้งไว้ 857 ,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
โครงการปรับปรุงงานรับเสด็จ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง)  

โดยโอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หน้า 160 ล าดับที่  1 
ประเภท เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ 4,680,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน หรือกรณีจ า
เป็นได้ตามความเหมาะสม ตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ 
หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โอนลดครั้งนี้  857,000 บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  นายกฯ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบจ.ปน. พ.ศ. ๒๕๖๒  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท อาคารต่างๆ  ตั้งไว้ ๘๕๗,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  ตามโครงการปรับปรุงงานรับเสด็จ  
 - โดยโอนลด  จากแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภท  เงินส ารองจ่าย 
ตั้งไว้ ๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท   โอนลดครั้งนี้  ๘๕๗,๐๐๐ บาท 
    - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด จะอภิปรายไหมค่ะ  
ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมตินะคะ  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม  จ านวน 20
ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  ดิฉันขอมตคิ่ะ 
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  เห็นชอบอนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามโครงการปรับปรุงงาน    
รับเสด็จ  เป็นเงิน ๘๕๗,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือค่ะ  เห็นชอบจ านวน 20 เสียง 
     - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
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ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามโครงการปรับปรุงงาน   
รับเสด็จ  เป็นเงิน ๘๕๗,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง 
ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
 เป็นอันว่าสภา  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วน จังหวัด  ตามโครงการปรับปรุงงานรับเสด็จ  เป็นเงิน ๘๕๗,๐๐๐  บาท  

      จ านวน 20 เสียง ต่อไปค่ะ 
     ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๘ ญัตติ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑  ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ  สมาชิกสภา  
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๑3   
“ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งสองครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี”     

ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ประจ าปี ๒๕๖1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ในการนี้  เพ่ือให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕8  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561  จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖1 ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีทราบ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกไปแล้ว  ขอบคุณครับ  
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นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด จะเสนอความเห็น 
ประธานสภา อบจ.ปน.  หรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ 

    เป็นอันว่า ที่ประชุมได้รับทราบ และได้เสนอความคิดเห็นแก่ผู้บริหารเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่องค์กรฯ ต่อไปค่ะ  

      ระเบียบวาระท่ี ๕.๙  เรื่อง การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี ๒๕๖๓  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ค่ะ 
 

นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
เลขานุการสภา อบจ.ปน   องค์การบริหารส่วนจงัหวัดปตัตานีทุกท่าน  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุม สมัยสามัญ ดังนี้ 

(1)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  และวันเริ่มสมัยประชุม 
    สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

 ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของแต่ละปี 

    โดยให้น าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา 
    ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ต่อไป ขอให้สมาชิก เสนอการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี  
    ๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี ๒๕๖๓ ขอบคุณครับ 
  
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ค่ะ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประธานสภา อบจ.ปน.  ปัตตานีเสนอค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ 
 
นายรามดิน   อารีอบัดุลซอมะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทีเ่คารพ สมาชิกสภา  
ส.อบจ.ปน เขต 2 อ.เมือง  องค์การบริหารส่วนจงัหวัดปตัตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ ฝา่ยบริหาร ตลอดจนผู้เขา้ 

ร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายรามดิน   อารีอับดุลซอมะ   สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2  อ าเภอเมือง   กระผมขอเสนอ 
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- วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒  วันพุธที ่31  
กรกฎาคม 2562  ถึงวันศุกร์ที ่13 กันยายน 2562  และ 

- วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖๓  วันอังคารที ่4  
กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันพฤหัสบดีที่  14 มีนาคม 2563  ขอผู้รับรองด้วย 
ขอบคุณครับ  
   

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ขอบคุณท่านรามดิน   อารีอับดุลซอมะ  ค่ะ  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   1.  นายอิสกันดา  บากา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี  เขต 3  อ าเภอหนองจิก ผู้รับรองคนท่ี 1 
2.  นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัตตานี  เขตอ าเภอกะพ้อ  ผู้รับรองคนที่ 2   มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีแล้ว 
ถือว่า 

- สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒  เริ่มตั้งแต่วันที่ 31  
กรกฎาคม 2562  ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562  และ 

- สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖๓  เริ่มตั้งแต่วันที ่4  
กุมภาพันธ์  2563  ถึงวัน 14 มีนาคม 2563  ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด  มี เรื่องที่จะ

เสนอแนะหรืออภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี  ส าหรับวันนี้  ดิฉัน 
ในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่าน
เลขานุการนายกฯ  ท่านที่ปรึกษานายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ   ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุม     ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ท าให้การประชุม  
ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี  ดิฉันขอปิดประชุมเพียงแค่นี้  ขอขอบคุณค่ะ 

 
 
ปิดการประชุม   เวลา  ๑๒.0๐ น. 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)...................................... .........เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
          ( นายสุทัศน์   สังขรัตน์  ) 
 

 
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-26-  

 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

1. นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ        ประธานกรรมการ 
2. นายรุสดี  สารอเอง        กรรมการ 
3. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ            กรรมการ 
4. นายอิสกันดา บากา         กรรมการ 
5. นายวันนิวัต  ซูสารอ         กรรมการ 
6. นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ    เลขานุการ/กรรมการ 
ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี        
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 แล้ว  
ด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................... 
                    (นางสาวรอฮานี    มาหะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


