
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๑   ครั้งที่ ๑   ประจ าปี ๒๕63 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕63  เวลา ๑๐.0๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
……………………………………………. 

 

                
   ผู้มาประชุม          
   ๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
   ๒. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (๑)   
   ๓. นายมูหมัดอารอฟะห์  แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี (๒)                
   ๔. นายรามดิน          อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ. เมือง   
   ๕. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.เมือง       
   ๖. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๕ อ.เมือง                    
   ๗. นางสุพิศ   ขาวทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.โคกโพธิ์          
   ๘. นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.โคกโพธิ์     
   9. นายวีระ  เจ๊ะอุบง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะรัง     
 ๑0. นายอาดัม  สนิทศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะรัง      
 ๑1. นายราเชนทร ์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง     
 ๑2. นายสานูซ ี  กูบู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง     
 ๑3. นายนิอันวาร ์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 
 ๑4. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะหริ่ง  
 15. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี     
 ๑6. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี       
 17. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ     
 18. นายวันนวิัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     
 19. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ      
 20. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 
 21. นายสุทัศน์  สังขรัตน์   ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.     
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 ผู้เข้าร่วมประชุม  
       1. นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    

2. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (1)   
3. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 4. นางสาวซัยยีดะห์บุซรอ อัลยุฟรี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 5. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 6. นางเก้ือกูล  พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
 7. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 8. นางสาวชนิดา  ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          9. นางอาซีซะห์  ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
        ๑0. นายประเสริฐ  อิบรอเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
        11. นางสาวมัสกะห์ เจ๊ะแม็ง  รอง ผอ. สถานศึกษา รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี              
        12. นายมันโซะ  กาหลง  นักบริหารงานช่าง 
        13. นายสมมาตร  ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
        14. นางวรีะวรรณ  คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
        15. นายก าพล  จะปะกิยา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๑6. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
        ๑7. นายอนุสรณ ์  พิทักษ์สันติกุล นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
        18. นางจรินทร  รัฐการัณย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
        19. นายอับดุลรอเซะ แซะนุง  นักสันทนาการช านาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ 
        20. นายประธาน    สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
        21. นายจุมพล  สิทธิชัย  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปน 12(ทรายขาว) 
        22. ว่าที่ รต.กมล  เดชศิริ  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง 
        ๒3. นางสวุณี  หะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
        24. นางพิมลวรรณ ใจกว้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี 
        25. นายอรรถวุฒ ิ  มูกศิริ  นักวิชาการท่ีดินช านาญการพิเศษ  ส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี 
        26. นายสุรเชษฐ ์  เสน่ห์  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ที่ดินจังหวัดปัตตานี 
        27. นายนพดล  มรรคาเขต นักศึกษา มอ.ปัตตานี 
        28. นายอภิรักษ์  มุขน้อย  นักศึกษา มอ.ปัตตานี 
        29. นางสาวมาลีณา เต๊ะหม่อม นักศึกษา มอ.ปัตตานี 
        30. นางสาวอรนุช  มุหมีน  นักศึกษา มอ.ปัตตานี 
        31. นายอับดุลบากีย์ สาริปา  นักศึกษา มอ.ปัตตานี 
        32. นางสาวอัยรินทร์  สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
        33. นางสาวปารินดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
        34. นางสาววันทิวา        นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
        35. นายฮานาฟ ี  มาหะมุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
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        36. นายซาฟีด ี  วาจิ  12/50  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        37. นายนาเซร ์  เจ๊ะเงาะ  265  ถนนสายบุรี  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        38. นายวาร ิ  เจะแม  6  ถนนตะพา  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        39. นายฟาอีซัน  วาจิ  14  ถนนทุ่งตะเคียน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        40. นายรสุรน  สือรี  12  หมู่ 4  ต าบลตะบิ้ง  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        41. นายอาแซ  บินฮาฟิส 1/5  ถนนอุเมะ  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        42. นายเจ๊ะโซะ  เจ๊ะแม  16  ถนนตะพา  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        43. นายมะ  เจะโกะ  49/3  ถนนตะพา  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        44. นายอาล ี  เจ๊ะแต  48/1  ถนนตะพา  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        45. นายสมาน  อาเล็ง  17  ถนนมัสยิด  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
        46 นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม        
        47. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        
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  ผู้ไม่มาประชุม         
   ๑. นายไฟซอล  อีสเฮาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.เมือง (ลากิจ)   
   2. นายตอเละ  เซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะหริ่ง (ลากิจ)   
   3. นายรุสด ี  สารอเอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.สายบุรี (ลากิจ)   
   4. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก (ลาป่วย)     
   5. นายอิสกันดา บากา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.หนองจิก (ลาป่วย)  
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นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  บัดนี้  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเข้าประชุม จ านวน 19 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่มีอยู่ ถือว่า ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขึ้นท าหน้าที่ในการประชุมในวันนี้ ขอเรียนเชิญ
ครับ 

 
นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เชิญนั่งค่ะ 
ประธานสภา อบจ.ปน.   
 
นายสุทัศน์   สังขรัตน์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕63 

   ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  
  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ ๒1 มีนาคม ๒๕๖2 สภาได้ก าหนดสมัย

   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63    
มีก าหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์  ๒๕63 ถึงวันที่ 19 มีนาคม ๒๕63  นั้น 

     อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖2 และข้อ ๒๒   
    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
    และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63 ตั้งแตว่ันที่  4   
    กุมภาพันธ์ ๒๕63  ถึงวันที่ ๑9 มีนาคม ๒๕63 

     ประกาศ  ณ  วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 
    นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

นางสาวรอฮานี   มาหะมะ  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ท่านนายกฯ  
ประธานสภา อบจ.ปน.  ท่านรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี 

ผู้แทนป่าไม้จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาท าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕
63 มีก าหนดก าหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕63  ถึงวันที่ ๑9 มีนาคม 
๒๕63   ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕63  เพ่ือพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2563 ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ญัตติ ขอ
เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ญัตติ รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ดิฉัน ขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

     ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะค่ะ 
 ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมดังกล่าวไหมค่ะ 
เชิญค่ะ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๒ ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม   
เรื่อง ข้อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับ

ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างเขตป่าไม้แก่น กับพ้ืนที่ดินของชาวบ้าน เขตเทศบาลเมือง
ตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งนายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เขต ๑ อ าเภอสายบุรี ได้ตั้ งข้อสอบถาม  
เนื่องจากชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ขอเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เกี่ยวกับปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างเขตป่าไม้แก่น ยังเดินทางมาไม่ถึงที่
ประชุม ดิฉัน ขอเลื่อนระเบียบวาระท่ี 3 ออกไปก่อนค่ะ ขอเข้าสู่ระเบียบต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
    ไม่มีนะค่ะ   
     ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
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นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากส านักงบประมาณ โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จ านวน 76 แห่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็น เงิน อุดหนุนทั่ วไปและเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ รวมเป็นเงินทั้ งสิ้ น 
227,926,200 บาท ซึ่งในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะต้องมีเงินสมทบงบประมาณจ านวนร้อยละ 10 ส าหรับโครงการที่มีวงเงินเกิน 
10,000,000 บาท ตามหลักเกณฑ์การของบประมาณ  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0084 แยกทางหลวงหมายเลข 42 อ าเภอยะหริ่ง -บ้านเกาะ
ชะนี  อ า เภอปะนาเระ จั งหวัดปั ตตานี  งบประมาณ ในการก่อสร้ างทั้ งสิ้ น 
19,450,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 17,505,000 บาท และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี       ต้องสมทบจ านวนร้อยละ 10 เป็นเงิน 
1,945,000 บาท แต่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณสมทบตามโครงการดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้อง    โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการได้ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 147 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,945,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสมทบค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 
ปน.ถ1-0084 แยกทางหลวงหมายเลข 42 อ าเภอยะหริ่ง-บ้านเกาะชะนี อ าเภอ   
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,250.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 42,000.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 47 
54.1 E 101 26 00.5 จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 48 38.2 E 101 28 41.7   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงการพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 249 ล าดับที่ 141 (กองช่าง) 

โดยโอนลด โครงการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เนื่องจากมีหน่วยงาน
อ่ืนเข้าด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 รายการในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค หน้า 155 ตั้งไว้ 2,023,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสาย
หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละแมะนา-ต าบลน้ าด า อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ช่วงที่ 1 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 5,700 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ช่วงที่ 2         
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กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ ก าหนด จุด เริ่มต้นโครงการ N 06 35 36.9 E 101 27 37.2 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 35 0.7 E 101 28 0.7  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 343 ล าดับที่ 48 (กองช่าง) ยังมิได้เบิกจ่าย โอนลด
ครั้งนี้ 1,945,000 บาท  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ท่านนายกฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภา อบจ.ปน.   พ.ศ. ๒๕๖๓  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ๑-
๐๐๘๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒ อ าเภอยะหริ่ง-บ้านเกาะชะนี อ าเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี 

โดยโอนลดจาก หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๒,๐๒๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๓ 
ต าบลตะโละแมะนา-ต าบลน้ าด า อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โอนลดครั้งนี้ 
จ านวน ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ 
ขอเชิญค่ะ  เชิญคุณนิอันวาร์  นิเดร์หะ ค่ะ  

 
นายนิอันวาร์   นิเดร์หะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา         
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิอันวาร์  นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอยะหริ่ง นิดเดียวครับเพ่ือความสมบูรณ์ของวาระนี้นะ
ครับ กระผมอ่านคร่าวๆ สาระในค าแถลงการณ์ของท่านนายกฯ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
เนื้องาน ข้อมูลประกอบการประมาณราคา ค่างานต้นทุน  นะครับ สาระส าคัญมีอยู่ว่า 
ความยาว 5,250 เมตร ผิวจราจร 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ 5 เซนต์นะครับ ท่านประธานสภาฯ กรุณาดูหน้าที่ 2 จากท้ายนะ
ครับ หลังจาก ปร 4, ปร 5 ครับ จะเขียนไว้ว่าข้อมูลประกอบการประมาณราคา ค่า
งานต้นทุน ซึ่ง  มีรายละเอียดอยู่ว่า ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ 
คอนกรีต สาย ปน.  ถ1-0084 เขียนว่ากว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,250 เมตร หนา 
0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  คือมันต่างกันกับทีท่่านนายกฯ แถลงการณ ์
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กระผมจึงอยากทราบว่า หนา 0.04 เมตร หรือหนา 0.05 เมตร แค่นี้ครับท่าน
ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ  ค่ะ  เชิญท่านสมมาตร  ช่องชนิล  ชี้แจงค่ะ
ประธานสภา อบจ.ปน.   
 
นายสมมาตร  ช่องชนิล   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ ท่านสมาชิก    
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจน 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมมาตร  ช่องชนิล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ขอชี้แจงดังนี้ครับ ข้อมูล
ประกอบการประมาณราคา  ค่างานต้นทุน ดูที่ความหนานะครับ กองช่างพิมพ์ความ
หนา 0.04 เมตร พิมพ์ผิดพลาดไปครับ กระผมต้องขออภัยต่อที่ประชุมด้วย ซึ่งความ
จริง หนา 0.05 เมตร นะครับ ให้ดูจากเอกสารแผ่นสุดท้ายครับ ข้อ 8 งานผิวทาง
พาราแอสฟัสท์คอนกรีต(PARA) จะระบุค่างานต้นทุน หนา 5 เซนติเมตร ราคาก็คือ 
300.79 บาท/ตร.ม. จึงขอชี้แจงมาเพ่ือทราบครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ    ขอบคุณท่านสมมาตร  ช่องชนิล  ค่ะที่ได้ชี้แจง สรุปว่าทางกองช่าง ได้พิมพ์
ประธานสภา อบจ.ปน.   ผิดพลาดไปนะคะ ความหนาที่ถูกต้องก็คือ 0.05 เซนต์นะคะ มีสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด จะอภิปรายอีกไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ดิฉัน 
ขอมติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 18 ท่าน 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ๑-๐๐๘๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒ อ าเภอยะหริ่ง -
บ้านเกาะชะนี อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน  ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลด หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๓ ต าบลตะโละแมะนา - ต าบล
น้ าด า อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท กรณุายกมือ 

 ขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ เห็นชอบจ านวน 18 เสียง นะคะ 
-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบค่า
ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ๑-๐๐๘๔ 
แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒ อ าเภอยะหริ่ง-บ้านเกาะชะนี อ าเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานีเป็นเงิน ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท โดยโอนลด หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสาย  
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หมู่ที่ ๓ ต าบลตะโละแมะนา- ต าบลน้ าด า อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โอนลด
ครั้งนี้ จ านวน ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท  จ านวน 0 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

 

เป็นอันว่า สภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่าย 
เป็นเงินสมทบค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 
ปน.ถ๑-๐๐๘๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒ อ าเภอยะหริ่ง - บ้านเกาะชะนี อ าเภอ 
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท ต่อไปค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่องที่เสนอใหม่  
ญัตติ  ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ขอเชิญท่านนายกฯ 

แถลงค่ะ 
 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะด าเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง
นายก อบจ.ปน.   เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นโครงการ 

ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๘๑๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง
แนวทางการด าเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกรียติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิ เษก แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวโดยวิธีปกติได้ ประกอบกับเงินสะสมที่มีอยู่มีจ านวนไม่เพียงพอ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม       
เ พ่ื อ ด า เนิ น โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว  เ พ่ื อ ด า เนิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว                         
เป็นเงิน ๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมและปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) แต่เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการดังกล่าวไว้  จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือขอใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๗ วรรคสอง “การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้
ต่อเมื่อ ยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด” องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีได้กันเงินที่จะต้องใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว ไม่กระทบต่อสถานะ
ทางการคลัง สถานะทางการคลังมีความมั่นคง จึงขอให้สภาฯได้โปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภา อบจ.ปน.   จ านวน ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน 

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้ไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ  

เชิญท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  ค่ะ 
 
นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา         
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.สายบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจน 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ    สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี ในการตั้งงบประมาณการก่อสร้างซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็น
โครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายนั้น กระผมอยากทราบว่า
บริเวณที่จะท าการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งอยู่บริเวณหรือส่วนไหนของจังหวัดปัตตานีครับ เพราะ
จะได้รู้ว่างบประมาณที่เราตั้งไว้เหมาะสมกับการใช้จ่ายในการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือไม่อย่างไร 
ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ ขอบคุณท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ ค่ะ  ขอเรียนเชิญกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา อบจ.ปน.  โครงการค่ะ 

 
นายสมมาตร   ช่องชนิล   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ ท่านสมาชิก        
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจน 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมมาตร  ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอชี้แจงดังนี้ครับ โครงการ
ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ส าหรับสถานที่ก่อสร้างฯ ก็คือ 
ก่อสร้างบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ตอนปาแด - บ้านมะพร้าวต้นเดียว 
ช่วงบริเวณก่อสร้างก็คือบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์(โอท็อป) บ้านทุ่งนเรนทร์ ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
ใกลักับบริเวณส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปัตตานี ช่วงกิโลเมตรที่ 
82+518 พิกัดของโครงการฯ N 6 องศา 48 ลิปดา 32.92 ฟิลิปดา E 101 องศา 
06 ลิปดา 42.97 ฟิลิปดา ส าหรับรูปแบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเป็นรูปแบบที่ 2 
ครอ่มทั้ง 4 เลน ความยาว 42.20 เมตร  ขอน าเรียนชี้แจงมาเพ่ือทราบครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ ขอบคุณท่านสมมาตร ช่องชนิล ค่ะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ  เชิญนายกฯ ค่ะ  
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นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของรายละเอียดแบบแปลน 

ซุ้มประตูเมอืงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ออกแบบโดยกรมโยธาธิการ และก าหนดแบบออกมาเป็น 2 แบบด้วยกัน ซึ่งตามที่เรา
ได้ไปส ารวจมันจะมีความกว้างที่ไม่ได้ก าหนดแบบจากกรมโยธาธิการ แต่รูปแบบทางก็
เหมือนกัน แต่ความกว้างก็คือว่าเราใช้เส้นทางถนนทางหลวงสาย 43 ช่วงระหว่าง 
บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (โอท็อป) บ้านทุ่ง
นเรนทร์ ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ที่อยู่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี และใกลักับบริเวณส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งระยะความยาวของซุ้มประตูมีความยาว 42.20 เมตร ตรงนี้ทางกองช่าง
ได้มีการส ารวจและออกแบบประมาณราคา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,900,000 บาท 
ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในรายละเอียดค่ะ มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภา อบจ.ปน.  ท่านใดจะอภิปรายหรือเพ่ิมเติมอีกไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ มีไหมค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติค่ะ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 17 ท่าน 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  เป็นเงิน  
๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุณายกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ เห็นชอบจ านวน 17 
เสียงนะคะ 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  เป็นเงิน  
๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง     
ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

เป็ น อันว่ าสภาเห็ นชอบให้ ใช้ จ่ าย เงินทุ นส ารองเงินสะสม เป็ น เงิน  
๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เห็นชอบจ านวน 17 เสียงนะคะ ต่อไปค่ะ 

    

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่องที่เสนอใหม่  
   ญัตติ  ขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  จ านวน ๓ ราย ประกอบด้วย  
   รายท่ี ๑ นายพิทวัส  ธรรมมัฆวรรณ  จ านวน ๕ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี   

เพ่ือประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ า ช าแหละ แกะ ล้างปลา เพื่อจ าหน่าย ขอเชิญ 
นายกฯ แถลงค่ะ 
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นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี หมู่ที่ ๘ ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด ๑,๔๓๖ ไร่  ๒ งาน ๓๒.๙  ตารางวา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีด าเนินการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า 

ในการนี้ นายพิทวัส  ธรรมมัฆวรรณ ได้ยื่นค าขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี จ านวน ๑ แปลง เนื้อท่ีโดยประมาณ 5 ไร่ เพ่ือประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ า 
ช าแหละ แกะ  ล้างปลา เพ่ือจ าหน่าย มีก าหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี ในการคิดอัตรา
ค่าเช่านั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  คิดอัตราค่าเช่าปีละ  ๑๔.๕๐ บาท
ต่อที่ดิน ๑ ตารางวา (๑ ไร่=๔๐๐ ตารางวา) เช่าที่ดินประมาณ  5  ไร่  คิดอัตราค่าเช่า
ประมาณ ปีละ 29,000 บาท และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินดังกล่าว ทุกๆ ๕ ปี 
ไม่ เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าเช่าตามความเห็นของคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี             
ซึ่งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕63 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ขอเช่าที่ดินรายดังกล่าว เช่าที่ดิน
ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๖(๒) ก าหนดไว้ความว่า การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีก าหนดเกิน ๓ ปี ให้สภาท้องถิ่น
เป็นผู้อนุมัติ 

ดังนั้น จึงเสนอญัตติขออนุมัติให้ นายพิทวัส  ธรรมมัฆวรรณ เช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี มีก าหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี มาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ขอความเห็นชอบให้นายพิทวัส  ธรรมมัฆวรรณ  
ประธานสภา อบจ.ปน.    เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  จ านวน ๕ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี           

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหม ขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ ขณะนี้ 
    สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม  จ านวน 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม   

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้  นายพิทวัส  ธรรมมัฆวรรณ  เช่าที่ดินใน
เขตอุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน ๕ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี กรุณายกมือขึ้นค่ะ 
ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจ านวน 17 เสียง นะคะ 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ นายพิทวัส  ธรรมมัฆวรรณ  เช่าที่ดิน
ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน ๕ ไร่  ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี กรุณายกมือขึ้นค่ะ   
ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
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เป็นอันว่าสภาเห็นชอบให้ นายพิทวัส  ธรรมมัฆวรรณ  เช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี  จ านวน ๕ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี เห็นชอบจ านวน 17 เสียง 
นะคะ  ต่อไปค่ะ 

รายที่ ๒  นายสมบัติ  วงศ์ผุดผาด  ขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 
จ านวน ๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี  เพ่ือประกอบกิจการโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 
ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี หมู่ที่ ๘ ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด ๑,๔๓๖ ไร่  ๒ งาน ๓๒.๙  ตารางวา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีด าเนินการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า 

ในการนี้ นายสมบัติ  วงษ์ผุดผาด ได้ยื่นค าขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่โดยประมาณ 2 ไร่ เพ่ือประกอบกิจการโรงงานแปรรูป
อาหารทะเล มีก าหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี ในการคิดอัตราค่าเช่านั้น ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คิดอัตราค่าเช่าปีละ  ๑๔.๕๐ บาทต่อที่ดิน ๑ ตารางวา     
(๑ ไร่=๔๐๐ ตารางวา) เช่าที่ดินประมาณ 2 ไร่  คิดอัตราค่าเช่าประมาณปีละ 
11,600 บาท และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินดังกล่าว ทุกๆ ๕ ปี ไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ของอัตราค่าเช่าตามความเห็นของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ซึ่งคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕63 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ขอเช่าที่ดินรายดังกล่าว เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๖(๒) ก าหนดไว้ความว่า การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีก าหนดเกิน ๓ ปี ให้สภาท้องถิ่น
เป็นผู้อนุมัติ 

ดังนั้น จึงเสนอญัตติขออนุมัติให้ นายสมบัติ  วงษ์ผุดผาด เช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี  มีก าหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี  มาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ขอความเห็นชอบให้นายสมบัติ  วงศ์ผุดผาด  
ประธานสภา อบจ.ปน.    เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน ๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี  เพ่ือประกอบ 

กิจการโรงงานแปรรูปอาหารทะเล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหม  ขอเชิญค่ะ  
หากไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 17 ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุม   

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้นายสมบัติ  วงศ์ผุดผาด   เช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน ๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี กรุณายกมือขึ้น ขอบคุณค่ะ 

    เห็นชอบจ านวน 17 เสียง  
-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้นายสมบัติ  วงศ์ผุดผาด  เช่าที่ดินใน

เขตอุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน ๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี กรุณายกมือขึ้นค่ะ 
     ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

เป็น อันว่าสภาเห็นชอบให้ นายสมบัติ  วงศ์ผุดผาด  เช่ าที่ ดิ น ใน เขต
อุตสาหกรรมปัตตานี  จ านวน ๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี เพ่ือประกอบกิจการโรงงาน
แปรรูปอาหารทะเล เห็นชอบจ านวน 17 เสียง ต่อไปค่ะ 

รายที่ ๓  นายวินัย  ยิ้มสุด  ขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  จ านวน  
๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี  เพ่ือสร้างโรงงานแปรรูปอาหารทะเล (ปลาหมึก) ขอเชิญ 
นายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี หมู่ที่ ๘ ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด ๑,๔๓๖ ไร่  ๒ งาน ๓๒.๙  ตารางวา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีด าเนินการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า 

ในการนี้ นายวินัย  ยิ้มสุด  ได้ยื่นค าขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 
จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ โดยประมาณ 2 ไร่ เพ่ือสร้างโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 
(ปลาหมึก) มีก าหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี ในการคิดอัตราค่าเช่านั้น ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คิดอัตราค่าเช่าปีละ  ๑๔.๕๐ บาทต่อที่ดิน ๑ ตารางวา     
(๑ ไร่=๔๐๐ ตารางวา) เช่าที่ดินประมาณ 2 ไร่  คิดอัตราค่าเช่าประมาณ ปีละ 
11,600 บาท และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินดังกล่าว ทุกๆ ๕ ปี  ไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ของอัตราค่าเช่าตามความเห็นของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ซึ่งคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕63 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ขอเช่าที่ดินรายดังกล่าว เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ได้ขอความเห็นชอบให้ นายวินัย  ยิ้มสุด  เช่าที่ดิน
ประธานสภา อบจ.ปน.    ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน ๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี เพื่อสร้างโรงงานแปร 

รูปอาหารทะเล (ปลาหมึก)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหม๊ค่ะ ขอเชิญค่ะ  
หากไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ  ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 17 ท่าน 
ถือว่าครบองค์ประชุม   

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายวินัย  ยิ้มสุด  เช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน ๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี กรุณายกมือขึ้น ขอบคุณค่ะ 
เห็นชอบจ านวน 17 เสียง  

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ นายวินัย ยิ้มสุด เช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี  จ านวน ๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี  กรุณายกมือขึ้นค่ะ           
ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ  

เป็นอันว่าสภาเห็นชอบให้ นายวินัย ยิ้มสุด เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี  จ านวน ๒ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี เพ่ือสร้างโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 
(ปลาหมึก) ด้วยจ านวน 17 เสียงนะคะ ต่อไปค่ะ   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ญัตติ  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
ชี้แจ้งค่ะ 

   
นายสุทัศน์   สังขรัตน์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภา อบจ. พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภา

ท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุม สมัยสามัญ ดังนี้ 

1. ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
ปีถัดไป ให้ประธานสภา ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ค่ะ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการก าหนดวันเริ่มสมัย
ประธานสภา อบจ.ปน.    ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  

ประจ าปี ๒๕๖๔   
ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งแต่ละ
สมัยมีก าหนด ๔๕ วัน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ เชิญทา่นราเชนทร์   กาหลง ค่ะ 

 

นายราเชนทร์   กาหลง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา         
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.ยะรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายราเชนทร์   กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอยะรัง ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และขอ 
เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2564 
ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔  ขอผู้รับรองด้วย  ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   1. นายอดุลย์   หะยีสาเมาะ   สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบจ.ปน.  ส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอแม่ลาน  ผู้รับรองคนที่ 1 

2. นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
ปัตตานี  เขต. 2 อ าเภอเมือง  ผู้รับรองคนท่ี 2  ถูกต้องนะคะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ดิฉันขอสรุปดังนี้ค่ะ 

-  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓    
สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และ 

-  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒  
กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อไปค่ะ  
เชิญท่านราเชนทร์  กาหลง คะ  
 

นายราเชนทร์   กาหลง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา         
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.ยะรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายราเชนทร์   กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 3 อ าเภอยะรัง นิดเดียวครับท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คือใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกครั้ง กระผมอยากจะขอความ
กรุณาสภา ให้งดประชุมในวันศุกร์ เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสมาชิกสภาฯ 
ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งวันศุกร์นี้พวกผู้ชายก็ต้องไปละหมาดที่มัสยิดกัน 
กระผมเกรงว่าถ้ามีการประชุมสภาฯ ในวันศุกร์จะท าให้ไปละหมาดไม่ทันครับ 
ขอบคุณครับ 
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นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านราเชนทร์  กาหลง  ค่ะ  ที่เสนอแนะ  เนื่องจากการประชุมสภา
ประธานสภา อบจ.ปน.    ในครั้งนี้ คือด้วยญัตติแล้วท าให้สภาไม่สามารถเลื่อนออกไปได้อีก เลยจ าเป็นต้องมีการ 

ประชุมสภาฯ วันนี้ค่ะ  
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องที่เสนอใหม่  
ญัตติ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๒๙ (๓) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ประจ าปี ๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 จึงขอเสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปี  
๒๕๖2 ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แจกไปแล้ว ขอบคุณครับ  

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ในส่วนของรายงานการติดตามและประเมินผล
ประธานสภา อบจ.ปน.    แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖2 ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จาก 

จ่ายให้ท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนะคะ ดิฉันคิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ คงได้เปิดอ่านและ
ตรวจสอบไปแล้วนะคะ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
อีกไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ เชิญท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  ค่ะ 
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นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา         
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.สายบุร ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี กระผมเองก็เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผน ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีคนหนึ่ง ก็คือมีเรื่องที่จะเสนอแนะข้อเดียวครับ ก็
เคยได้คุยกับท่านนายกฯ ไว้บ้างแล้ว เรื่องสายไฟโซล่าเซลครับ เพราะว่าในการ
ก่อสร้างถนน การติดตั้งโซล่าเซลเราจะได้ประโยชน์แค่แสงสว่าง แต่ถ้าเราขยายเขต
ไฟฟ้า อาจจะมีต้นทุนสูงนิดหนึ่งหรืออาจจะสูงมากก็ได้ แต่ประชาชนจะได้ประโยชน์ 
เพราะว่าเขาจะได้ดึงกระแสไฟฟ้าส่วนขยายเขตไฟฟ้า จะได้ใช้งานอย่างอ่ืนด้วย และ
อีกอย่างหนึ่งไฟโซล่าเซลถ้าติดตั้งตามริมทะเล ถ้านายช่างกองช่างเคยส ารวจดูนะครับ 
แถวบ้านกระผมล้มไปเยอะครับ ล้มติดอยู่กับพ้ืนเลยครับ เพราะว่ามีการถอดสลักและ
เอาแบตเตอรี่ไปขาย และอีกอย่างหนึ่งที่ติดทะเลมันเป็นสนิม เพราะว่าไฟโซล่าเซลนี่ 
เหล็กมันจะบางกว่าเสาไฟการไฟฟ้า ซึ่งเสาไฟการไฟฟ้าจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่
ถ้าไฟโซล่าเซลนี่ ใช้ประโยชน์แค่ปีเดียวก็คือ ถ้าเรามีงบประมาณ 10 ล้าน ก็คือ 10 
ล้านนี้หมดไปเลย สุดท้ายลองไปดูในร้านที่ขายเศษเหล็กมือสองนะครับ มีเยอะเลย
ครับ ผมขอแนะน าทางกองช่างถ้าเราเปลี่ยนจากไฟโซล่าเซลเป็นการขยายเขตไฟฟ้า 
จะได้ประโยชน์มากที่สุด ถึงจะใช้งบประมาณในการขยายเขตมากขึ้น แต่ว่าประชาชน
ได้ประโยชน์มากกว่าไฟโซล่าเซลมาก ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ ค่ะ  ที่ได้เสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องของ  
ประธานสภา อบจ.ปน.    โครงการสานไฟฟ้าโซล่าเซล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะในประเด็นอ่ืนอีกไหม 
    ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบนะคะ ต่อไปค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่องที่เสนอใหม่  
ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๘๕  ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๑๕,๒๐๐ บาท  จากเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน ๕ ชุด แก้ไขเป็น  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  
จ านวน ๔ ชุด  ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

  
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ตรวจสอบรายละเอียดค าชี้แจง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รายการจัดซื้อ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายตั้งไว้จ านวน 5 ชุด เป็นเงิน  
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15,200 บาท แต่ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ณ ปัจจุบัน ก าหนดราคาชุดละ 3,800 บาท ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สอดคล้องกับ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า 85 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,200 บาท จากเดิม เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 
5 ชุด จัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
ปัจจุบัน  แก้ไขเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 4 ชุด จัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ นายกขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประธานสภา อบจ.ปน.    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

- รายการค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ 
ตั้งไว้  ๑๕,๒๐๐ บาท  จากเดิม จ านวน ๕ ชุด ขอแก้ไขเป็น  จ านวน  ๔ ชุด  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ  หากไม่มีดิฉันจะขอ
มติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม   

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                 

- รายการค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
ตั้งไว้ ๑๕,๒๐๐ บาท  จากเดิม จ านวน ๕ ชุด ขอแก้ไขเป็น  จ านวน  ๔ ชุด 

    กรุณายกมือขึ้น ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจ านวน 17 เสียงนะคะ  
-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                 
- รายการค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 

ตั้งไว้ ๑๕,๒๐๐ บาท  จากเดิม จ านวน ๕ ชุด  ขอแก้ไขเป็น  จ านวน ๔ ชุด กรุณา
ยกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 
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เป็นอันว่า สภาเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                 

- รายการค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
ตั้งไว้ ๑๕,๒๐๐ บาท  จากเดิม จ านวน ๕ ชุด ขอแก้ไขเป็น  จ านวน ๔ ชุด  
เห็นชอบด้วยจ านวน 17 สียง ค่ะ ต่อไปดิฉันจะย้อนกลับเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 
กระทู้ถามซึ่งเราได้ข้ามไปก่อน เนื่องจากขณะนั้นยังไม่พร้อมค่ะ 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม   

เรื่อง ข้อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับ
ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างเขตป่าไม้แก่น กับพ้ืนที่ดินของชาวบ้าน เขตเทศบาลเมือง
ตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งนายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ าเภอสายบุรี  ได้ตั้งข้อสอบถามไว้ 
ขอเชิญท่านยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ  สอบถามเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีได้เลยค่ะ  
เชิญค่ะ 
 

นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา         
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.สายบุร ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านเจ้าพนักงาน 

ที่ดินจังหวัดปัตตานี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปน 12(ทรายขาว) และตัวแทน
จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายยูนัยดล  
ต่วนปูเต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี ยินดี
ต้อนรับท่านเจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัดปัตตานี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปน 
12 (ทรายขาว) ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมชี้แจงในครั้งนี้ กระผมนายยูนัยดล  ต่วนปู
เต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี   ซึ่งเป็น
ตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนในเขตอ าเภอสายบุรี และเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนใน
เขตอ าเภอไม้แก่นบางส่วน เนื่องจากเขตอ าเภอไม้แก่นตอนนี้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอ าเภอไม้แก่น ว่างอยู่ ปัญหาเรื่องป่าไม้แก่น กระผมได้
ติดตามเรื่องนี้มานาน และก่อนที่ผมจะเป็นสมาชิกสภาจังหวัดปัตตานี ผมท างานอยู่ที่
กองช่าง เทศบาลต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเวลาประชาชนจะมา
ขอบ้านเลขที่ แต่ก่อนที่จะมาขอบ้านเลขที่ก็ต้องมีโฉนด เพ่ือท าแปลนบ้านและก็ลงพ้ืน
ที่ว่าอยู่บริเวณไหนของเทศบาลต าบลตะลุบัน ปรากฎว่าในเขตหวายขม เขตลาเมาะ
ทะเล เขตชุมชนบางตาหยาด เขตชุมชนตะพาบนและเขตชุมชนตะพาล่าง ส่วนใหญ่จะ
มาด้วยใบ สค. ซึ่งใบ สค.นี้ จะออกบ้านเลขไม่ได้ ซึ่งเวลาจะออกบ้านเลขที่จะเป็นแค่
บ้านเลขที่ชั่วคราว ซึ่งถ้าเป็นบ้านเลขที่ชั่วคราวทั้งค่าไฟและค่าน้ าก็จะแพงกว่าปกติ 
ปัญหาเรื่องป่าไม้แก่นนี่ มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ปัญหาดังกล่าวผมได้คุยเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด ตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมัย
แรก ซึ่งตอนนั้นมีการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ที่อ าเภอสายบุรี ผมได้คุยกับเจ้า
พนักงานจังหวัดและป่าไม้จังหวัด ซึ่งเป็นคนสายบุรี ก็คือพ่ีพล ได้คุยกันหลายครั้ง เขา
บอกว่าอ านาจหน้าที่ของจังหวัด ไม่สามารถที่จะล้มล้างมติตัวนี้ได้ เพราะมติป่าไม้แก่น 
ออกด้วยมติ ครม. ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการยกเลิกป่าไม้แก่นก็คือ ต้องใช้มติ ครม. ซึ่งมัน 
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เหลือบ่ากว่าแรงกับหน้าที่ที่ผมจะได้ช่วยเหลือประชาชน แต่ก็ด้วยความตั้งใจที่จะ
ช่วยเหลือประชาชน สมัยนี้เป็นสมัยที่ คสช. ได้จัดตั้งสมาชิกวุฒิสภา และเป็นที่น่ายินดี
ว่าจังหวัดปัตตานีของเรามีสมาชิกวุฒิสภาฯ น่าจะมากที่สุดในอับดับต้นๆ คือมีท่าน
อาจารย์อับดุลฮาลิม ท่านขวัญชาติ ท่านภานุ  ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี       
ซึ่งท่านภานุ อุทัยรัตน์  ก็ได้รับเรื่องนี้ตอนสมัยท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี    
ก็ติดตามเรื่องนี้มาก่อน ท่านอนุศาสตร์ และอีกท่านหนึ่งที่ผมต้องขอเอ่ยนามก็คือ   
ท่านอนุมัติ  ซูสารอ  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตอ าเภอสายบุรี ซึ่งท่าน
รับปากว่า จะต้องช่วยกันผลัดดัน ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าจังหวัดปัตตานีของเรา มี 
สว. ทั้ง 4 ท่านและกระผมได้คุยกับบางท่าน ท่านแนะน าว่าให้ผมตั้งกระทู้ถามในสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีก่อน และหลังจากนั้นก็ให้น ารายงานการประชุม
และรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีจ านวนมากที่ผมพอรวบรวมได้  ใน
การประชุมที่ศาลากลางจังหวัดค่อนข้างที่จะหลายครั้งมาก ผมก็พอมีรายงานการ
ประชุมที่ผ่านมา ผมได้ขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้าที่ดินอ าเภอสายบุรีครับ ผม
ขอขอบคุณมากครับ ผมขอเรียนว่าในเขตเทศบาลต าบลตะลุบันในการประกาศเขตป่า
ไม้แก่น เป็นเนื้อที่บางส่วนในเขตเทศบาลต าบลตะลุบัน แต่ตอนนี้เป็นเขตเทศบาล
เมืองตะลุบันแล้วนะครับ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชนมีทั้งมัสยิด โรงเรียน ถนนหนทาง และ
บ้านเรือนประชาชน ซึ่งได้ตั้งรกรากมานานมากเป็นร้อยๆ ปีก็ว่าได้ แต่พ้ืนที่ป่าพ่ึง
ประกาศเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเขตเทศบาลเมือง ตะลุบันครอบคลุมพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 
1,626 ไร่ 1 งาน มีผู้ถือครองทั้งหมด 938 ราย ส่วนในอ าเภอไม้แก่น ต าบลตะโละ
ไกรทอง แยกตามหมู่บ้านดังนี้ครับหมู่ 1 บ้านดินเสมอ ต าบลตะโละไกรทอง เนื้อที่ที่
เข้าไปอยู่ในเขตป่าไม้แก่น 321 ไร่ มีผู้ถือครอง 280 ราย หมู่ที่ 2 บ้านทะเล ต าบล
ตะโละไกรทอง เนื้อที่ 487 ไร่ มีผู้ถือครอง 340 ราย หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละไกรทอง 
เนื้อที่ 428 ไร่ 2 งาน มีผู้ถือครอง319 ราย ส่วนอีกต าบลหนึ่งในอ าเภอไม้แก่น 
ต าบลไม้แก่น ก็คือ หมู่ 1 บ้านไม้แก่น เนื้อที่ที่อยู่ในเขตป่าไม้แก่นที่ได้ประกาศเป็น  
ป่าไม้แก่นนะครับ ก็คือ หมู่ 1 บ้านไม้แก่น เนื้อที่ 562 ไร่ ผู้ถือครอง 587 ราย    
หมู่ที่ 2 บ้านปาเส เนื้อที่472 ไร่ ผู้ถือครอง 185 ราย หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่ ซึ่งติดกับ
เทศบาลเมืองตะลุบัน ติดกับบ้านตะพาบน บ้านใหญ่เนื้อที่ 691 ไร่  มีผู้ถือครอง 
315 ราย หมู่ที่ 4 บ้านกระจูดซึ่งติดกับเทศบาลเมืองตะลุบัน เนื้อท่ี 272 มีผู้ถือครอง 
101 ซึ่งป่าไม้แก่นครอบครุมเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,934 ไร่ 
หรือ 7.8 ตารางกิโลเมตร มีผู้ถือครองทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าราย ซึ่งถ้าคิด
เรื่องความเสียหายทางด้านเศรษฐ์กิจ ง่ายๆ ครับ ถ้าเป็นโฉนด ถ้าเราตีว่าที่ดิน 1 ไร่ 
3 0 0 ,0 0 0  บ าท  จ าน วน  5 ,0 0 0  ไร่  ค วาม เสี ยห ายท างด้ าน เศรษ ฐกิ จ 
1,500,000,000 บาทซึ่งก่อนที่กระผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี ผมท าโครงการที่ดินจัดสรร ซึ่งเวลาประชาชนมีปัญหา
ขึ้นโรงขึ้นศาล ไม่มีที่ดินที่จะประกัน ส่วนใหญ่ จะไปหา  นายประกัน บางส่วนที่รู้จัก
สนิทกับผมก็มาให้ผมช่วยประกันตัวผู้ต้องหา ซึ่งถ้าเขาไปหานายประกัน คิดง่ายๆ เลย 
ถ้าหลักประกัน 100,000 บาท เขาต้องเสีย 10,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ใน อบจ. 
ส่วนใหญ่จะรู้ว่าผมชอบประกันชาวบ้านจริงๆ เพราะว่าชาวบ้านเขามีท่ีท ากิน แต่ไม่มี 



-23- 
 
โฉนด ผมจ าเป็นต้องช่วยเหลือ ซึ่งท่านนายกฯ ก็ทราบดี เพราะว่าเกือบทั้งอาทิตย์ผม
ขึ้นมาขอให้ท่านนายกฯ ช่วยรับรองการใช้ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประกันตัวผู้ต้องหา สมัยที่กระผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีในสมัยแรกๆ แต่เดี่ยวนี้ ไม่ค่อยได้ประกันตัวเพราะว่าเดี่ยวนี้ทางศาลเขา
จะต้องมีการขออนุญาตลงทะบียนเป็นนายประกัน ซึ่งผมไม่ได้ลงทะเบียนเป็นนาย
ประกัน และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่
สามารถลงทะเบียนเป็นนายประกันได้ เพราะว่าข้าราชการที่มีวาระ 4 ปี ไม่สามารถ
ประกันผู้ต้องหาได้ นอกจากผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน ซึ่งมีวาระครบ 60 ปี ก็สามารถ
ประกันได้ ซึ่งผมสงสารประชาชนไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ผมหรือในเขตป่าไม้แก่น ทั้งๆ ที่ 
บ้างคนมีดินเป็นร้อยไร่แต่เวลามีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาล ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง
ได้ จะต้องไปหานายประกันและยังต้องหาเงินบางส่วนไปจ่ายเป็นค่าประกัน ซึ่งเรื่องนี้
ผมเองก็เข้าใจดีครับว่าทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีและทางป่าไม้จังหวัด
ปัตตานี ทุกคนก็รู้ถึงปัญหานี้ดี แต่ผมก็อยากจะขอค าแนะน าว่า ผมจะต้องเริ่มที่ไหนดี 
ผมจะต้องเริ่มที่กระทรวงไหนดี เพราะว่าผมได้ไปคุยกับท่าน สว. ขออภัยที่ต้องเอ่ย
นามครับ ท่านสว. อับดุลฮาลิม ผมได้นั่งคุยกับท่านเมื่อวาน ท่านเป็นคนสายบุรี ท่าน
แนะน าว่าถ้าผมตั้งกระทู้ถามในสภาเสร็จ ให้เอารายงานการประชุม ซึ่งผมขอรบกวน
ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ถ้าประชุมรอบนี้เสร็จ
ก็พยายามตรวจรายงานการประชุมฯ ให้เสร็จไวๆ เพราะว่าทางท่านสว. จะได้คุยกับ
เพ่ือนสมาชิก สว. ด้วยกัน และท่าน สส.อนุมัติ   ซูสารอ เพ่ือจะเข้ากรรมมาธิการ
วุฒิสภา จะได้แก้ไขปัญหาให้มันจบสักที เพราะว่าปัญหานี้มันค้างคามาหลายปี
เหลือเกิน ประมาณ ยี่สิบสามสิบมาแล้ว เท่าที่ผมจ าเรื่องป่าไม้นี้ได้ ผมต้องขอขอบคุณ
มากครับ ที่ผมได้รับหนังสือชี้แจง ซึ่งผมก็เข้าใจท่านมากครับ แต่เรื่องทั้งหมดนี้เราต้อง
ร่วมมือกัน และต้องเข้าหาผู้ใหญ่ในการด าเนินการเรื่องนี้ เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง
ใหญ่ต้องใช้มติ ครม. ผมขอขอบคุณมากที่ท่านให้ความร่วมมือเข้าร่วมชี้แจงให้ ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และผมอาจจะมีข้อสอบถามอีกนิดหนึ่ง
ครับ ขอเชิญท่านได้ตอบข้อสอบถามที่ผมได้ถามก่อน ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ ค่ะ  ที่ได้ตั้งข้อสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับ
ประธานสภา อบจ.ปน.    ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตป่าไม้แก่น กับพ้ืนที่ดินของชาวบ้าน เขตเทศบาลเมือง 

ตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ก็ได้เชิญหน่วยงาน 2 หน่วยงานมาตอบค าถามของท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ ด้วยกัน 2 
ท่านคือ 

1. ท่านพิมลวรรณ  ใจกว้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี 
2. ท่านจุมพล   สิทธิชัย      หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ 12 ปน. 

(ทรายขาว) ซึ่ง วันนี้ท่านมาแทนป่าไม้จังหวัดปัตตานีนะคะ ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญ
ท่านพิมลวรรณ  ใจกว้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีชี้แจงข้องสอบถามของท่าน
ยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  ขอเรียนเชิญค่ะ 
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นางพิมลวรรณ  ใจกว้าง    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจน 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพิมลวรรณ  ใจกว้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ปัตตานี วันนี้ดิฉันได้รับหน้าที่ให้มาตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ขังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี  ก็ต้องขอบอกว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่ง  ดิฉัน
ได้มารับราชการที่นี่ก็ย่างเข้าเดือนที่ 7 ที่ 8 แล้วค่ะ ก็ยังไม่เคยทราบเรื่องมาก่อน แต่
มีหนังสือกระทู้ถามมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 12 เราก็ลงพ้ืนที่จาก
หนังสือที่ตอบมาแล้วได้บอกท่านนายกฯ ว่าจะตอบเป็นหนังสือเพราะว่ามีแผนที่มี
ข้อความที่เป็นกฏหมายกลัวว่าเวลามาชี้แจงจะไม่เข้าใจ แต่เมื่อวานท่านนายกฯ ได้
กรุณาโทรมาถามว่า มีราษฎรมาด้วยและอยากให้ทางท่านที่ดินจังหวัดหรือผู้แทนมา
ชี้แจงในสภา ณ ที่ประชุมแห่งนี้ พอมาเจอกับท่านป่าไม้ดิฉันก็ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่
หวังไว้ก็คือตอบเพียงป่าสงวนแห่งชาติและวันนี้ก็ได้ทราบอีกว่า ที่อีกที่หนึ่งก็คือป่าเขา
แดง ตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตที่จะต้องเปิดภาษาธรรมดาก่อนนะคะ เพราะว่าถ้าใช้ภาษา
กฎหมายอาจจะไม่เข้าใจว่า ประเทศไทยเรานี้ก็จะมีป่าที่เราใช้กันใหญ่ๆ ก็คือป่าไม้
ถาวรกับป่ าสงวนแห่ งชาติที่ ยั งเป็นปัญหาอยู่  ป่ าไม้ถาวรนี่ เป็นป่าไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้พูดไปแล้วค่ะ 
และป่าสงวนแห่งชาติก็จะถูกประกาศเป็นกฎกระทรวง กฏหมาย ที่นี้ในส่วนของป่าไม้
แก่นที่เป็นปัญหา ก็คือมันจะมีรูปแผนที่ป่าไม้แก่นอยู่ 2 จุด ตามรูปแผนที่ ดิฉันจะมีรูป
แผนที่ในแผนที่ภูมิประเทศ ไม่ทราบว่าในมือของท่านสมาชิกสภาฯ มีไหมค่ะ ขอ
อนุญาตที่จะท าความเข้าใจเรื่องแผนนี้  อันนี้ เป็นแผนที่ มาตราส่วน 1 :50,000 
ซึ่งเป็นแผนที่ที่จะถ่ายทอดเขตป่าลงไป คือปกติเวลาที่เขาประกาศเขตป่า เขาจะใช้ 
มาตราส่วนที่แตกต่างไปจากแผนที่ภูมิประเทศ เมื่อมีการน ามาถ่ายทอดในแผนที่ภูมิ
ประเทศตัวรูปร่างก็จะไม่เท่ากันกับในแผนที่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ ณ 
ปัจจุบันนี้ กรมที่ดินเวลาที่จะออกโฉนดก็ดีหรือเวลาที่ส่วนราชการอ่ืน เช่น โยธาธิการ
และผังเมืองหรือหน่วยงานอ่ืน เวลาจะใช้แผนที่เขตป่าไม้ ก็จะยึดถือแผนที่มาตราส่วน 
1:50,000 ซึ่งจะเป็นกรมแผนที่ทหาร ในส่วนของอ าเภอสายบุรีและอ าเภอไม้แก่น  
เราก็จะเห็นว่ารูปแผนที่ทั้ง 2 รูป ชื่อป่าก็ชื่อป่าเดียวกันคือป่าไม้แก่น ก็จะมีรูปแผนที่
อยู่ทั้ง 2 ส่วน ส่วนข้างล่างนะคะที่แป็นรูปแผนที่อยู่ในเขตของอ าเภอไม้แก่น จะมีกฏ
กระทรวงที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าป่าไม้แก่น อยู่ในกฎกระทรวง ระบุว่า
อยู่ในเขตต าบลไทรทอง และในส่วนข้างบนที่เป็นรูปแผนที่ที่เหนือขึ้นมาที่อยู่ในเขต
อ าเภอสายบุรี หรือเทศบาลต าบลตะลุบัน ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พูดถึง อันนี้ดิฉันพ่ึง
มาทราบ ณ เวลานี้ ว่าตรงนี้เป็นป่าไม้ถาวร ที่นี้โดยปกติที่ดิฉันท างานที่อ่ืนมา ปกติ
แล้วป่าไม้ถาวรกับป่าสงวนแห่งชาติแผนที่มันจะอยู่ทับๆ กับเพียงแต่ว่าเขตเส้นอาจจะ
ไม่ทับกัน พอดี เวลาเรายึดถึงเราจะใช้เขตรอบนอก แต่พอเรามาเจอที่สายบุรีและที่
อ าเภอไม้แก่นนี้ ปรากฎว่าป่าไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ได้ทับกันแต่อยู่คนละจุด 
แต่ใกล้เคียงกัน มีเนื้อที่ใกล้เคียงกัน เชฟหรือรูปร่างลักษณะจะใกล้เคียงกันมาก ก็เลย
ตั้งข้อสงเกตุพูดคุยกับท่านนายกฯ ว่าลักษณะที่มันคล้ายเคียงกันมากๆ อย่างนี้ เป็นไป 
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ได้ไหมที่ว่า ตอนที่ป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรีจะก าหนดเขต จะไม่ได้เอาเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ซึ่งจะอยู่ในเขตของอ าเภอไม้แก่น มาด าเนินการใหม่หรือเปล่า อันนี้เป็น
ข้อสังสัยของดิฉันนะคะว่า ปกติถ้าที่อ่ืน ที่อ าเภอปะทิว ที่อ าเภอบ้านนาสาร เขตป่า
สงวนกับเขตป่าไม้ถาวรจะค่อนข้างที่จะอยู่ในต าแหน่งเดียวกัน เพียงแต่ว่าเส้นจะไม่ทับ
กันพอดีเท่านั้นเอง คือลักษณะเลยตั้งข้อสังเกตุ ตามมติที่ดิฉันได้เห็นในรายงานการ
ประชุมของจังหวัด ดิฉันก็พ่ึงเห็นว่ามะกี้ที่ทางท่านป่าไม้ท่านเอาให้ดู ปรากฎว่า จะมี
การด าเนินการเรื่องนี้มานาน และก็เห็นชื่อของท่านภานุ  อุทัยรัตน์ อยู่ในหนังสือ คือ
เรื่องนี้ป่าสงวนแห่งชาติจะเป็นเรื่องของกรมป่าไม้ แต่ป่าไม้ถาวรจะเป็นเรื่องของกรม
พัฒนาที่ดิน จะอยู่คนละหน่วย ซึ่งเวลาด าเนินการเรื่องป่าไม้ถาวรนี่ กรมพัฒนาที่ดิน
จะเป็นเลขา น าเสนอ เพราะฉะนั้นหน่วยงานในจังหวัดก็คือจะเป็นสถานีพัฒนาที่ดิน 
เป็นเจ้าของเรื่องของป่าไม้ถาวร ณ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอมาเมื่อสักครู่ ดิฉันก็
จับใจความได้ว่า ป่าไม้ถาวรที่อยู่ในเขตเทศบาลตะลุบัน ที่ท าให้ราษฎร์เดือดร้อนไม่มี
เอกสารสิทธิ์นี่ เป็นเรื่องของป่าไม้ถาวร ที่นี้ในการด าเนินการของจังหวัดเท่าที่ผ่านมา 
ระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆ ปี คือมีมติให้ยกเลิกเขตป่าไม้ถาวรอันนี้ เพียงแต่ว่ามันอยู่
ในระดับที่ว่า มีการประชุม มีการตั้งคณะกรรมการ มีรายงานการประชุม แต่ ณ เวลา
การขับเคลื่อนจะไปถึงกรมพัฒนาที่ดินหรือเปล่าดิฉันไม่ทราบ แต่ดิฉันรับปากว่าใน
ส่วนของป่าไม้ถาวรที่ยังปรากฎอยู่ในเขตของอ าเภอสายบุรี ดิฉันจะน าเรื่องที่ได้มาตอบ
กระทู้ในวันนี้เป็นวาระด่วนที่จะน าเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ทบทวนเรื่อง
ที่เคยมีการประชุมมาของจังหวัดที่หลายส่วนราชการเป็นกรรมการ เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดก็เป็นกรรมการท่านหนึ่ง แล้วเจ้าของเรื่องนี้ก็คือกรมพัฒนาที่ดิน อันนี้คือต้อง
เรียนให้ทราบ เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นกรรมการเรามีหน้าที่ที่จะต้องน าเรียนท่านผู้
ราชการจังหวัดและรายงานไปที่กรมที่ดิน แต่ว่าการด าเนินการที่จะยกเลิกเขตป่าไม้
ถาวรนี้ จะต้องด าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดินนะคะ ในส่วนนี้  วันนี้ท่านก็ไม่ได้เรียน
เชิญมา ก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่ในส่วนป่าไม้ถาวรก็ดี ป่าสงวนแห่งชาติก็ดี วันนี้ท่านป่าไม้ก็
มาในส่วนนั้น เดี่ยวจะฟังในส่วนของท่านป่าไม้อีกที และในส่วนของกรมที่ดินดิฉัน จะ
ขอน าเรียนเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์นะคะ การออกเอกสารสิทธิ์ในเขตป่าไม้ คือ ณ 
เวลานี้ตราบใดที่ป่าไม้เขตยังไม่ถูกยกเลิกไป เราต้องด าเนินการตามกฎหมาย ณ เวลานี้
ที่มีอยู่ว่า การด าเนินการในเขตป่าไม้ คือสามารถที่จะมายื่นค าขอออกโฉนดได้ แต่ต้อง
มีหลักฐานในที่ดิน เหมือนเช่นว่า มี สค.1 ค่ะ สค.1 เป็นหลักฐานที่ เก่าที่สุด สค.1 ก็
คือแบบแจ้งการครอบครอง เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดินตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินบอกว่า ราษฎร์ให้มีสิทธิ์ถือ
ครองที่ดินให้มาแจ้งการครอบครอง ภายใน 180 วัน พอหลังจากที่ พ.ร.บ. ให้ใช้
มาตรา 5 ก าหนดอย่างนี้ ราษฏร์ทั้งประเทศเลย เขาก็มาแจ้งการครอบครองที่ดิน   
ทางกรมที่ดินก็จะออกมาเป็นหลักฐาน นั้นคือ สค.1 และ สค.1 เกิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2498 ซึ่งปี พ.ศ. 2498 มันก็จะมาก่อนป่าไม้ เพราะว่าป่าไม้เดิมนี่  ดิฉัน ขอ
ท้าวความเรื่องป่าไม้ว่าเดิมมันมีป่าคุ้มครองปี พ.ศ. 2481 พอมาถึง ปี พ.ศ. 2484  
ก็มาก าหนดให้ป่าคุ้มครอง ในปี พ.ศ. 2481 เป็นป่า ปี พ.ศ. 2484 และจะมี พ.ร.บ. 
2504 ของป่าไม้  
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และหลังจากนั้นก็จะเกิดมติ ครม. มีป่าไม้ถาวรและมีกฎกระทรวงที่ พรบ. ของป่า
สงวนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2507 มันก็จะพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมีป่าจ าแนก ก็น่าจะ
ประมาณ ปี พ.ศ. 2530 เพราะฉะนั้น ในปี พ.ศ. 2530 ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร
ธานี หรือจังหวัดปัตตานี ก็จะมีการจ าแนกป่า ประกาศเป็นเขตป่า ตรงนี้ก็จะมั่นคง
ยิ่งขึ้น แต่ในลักษณะของการที่เราอ้างถึงแผนที่วันนี้ ที่มีการถ่ายทอดกันในแผนที่ภูมิ
ประเทศ อันนี้คือเป็นของกรมพัฒนาที่ดินที่เขาถ่ายข้อมูลมาน่าจะเป็น ปี พ.ศ. 2530 
กว่าๆ ซึ่งในขณะนั้น เทคโนโลยี หรือว่าความก้าวหน้าทางแผนที่ยังน้อยกว่า ณ 
ปัจจุบัน ณ ปัจจุบันนี้  มันจะมีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีการรังวัด หรือการ
ก าหนดจุดในการก าหนดจุดใช้ GPS จะมีการใช้ดาวเทียม และจะมีความมั่นคง และมี
ความชัดเจนมากข้ึน ขณะนี้ของส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ใช้ระบบการรังวัด คือใช้
ระบบดาวเทียมรับสัญญานของดาวเทียม แล้วก็จะมีมาตราฐานในด้านค่าของความ
คลาดเคลื่อนอยู่บนหัวหลักหมุด คือหลักหมุดมันมีความกว้างนิดเดียว แทบจะไม่มี
ความคลาดเคลื่อน แต่ ณ เวลาที่เขาถ่ายทอดแผนที่นี้ลงมามันเป็นมันเป็นเทคโนโลยี
ยุคเก่า ซึ่งถ้า ณ ปัจจุบันนี้มันจะเป๊ะมากข้ึน เพราะฉะนั้น เราก็มีข้อสงสัยว่าท าไมป่าไม้
ถาวรถึงไม่ถ่ายทอดลงมาให้มันใกล้เคียงกับป่าสงวนแห่งชาติ เพราะมันก็คือป่าไม้แก่น
เหมือนกัน ท าไมมันถึงอยู่คนละจุดและมันก็อยู่ใกล้เคียงกัน แทนที่เนื้อที่มันจะเป็น 
2,000 กว่า ก็กลายเป็น 5,000 อะไรอย่างนี้ค่ะ มันเหมือนจะเป็นดับเบิ้ลหรือสอง
เท่าขึ้นมาก การท าแบบนี้มันจะท าให้ราษฎรมีผลกระทบอะไรหรือเปล่า และอย่างที่
บอกว่าเมื่อมันยังไม่ถูกยกเลิก เพราะว่าการที่เราจะยกเลิกมติ ครม. หรือยกเลิกเขตป่า
ไม้ถาวรได้ เราก็ต้องย้อนกลับไปที่เดิม ซึ่งที่เดิมก็คือใครเป็นคนท า คนนั้นต้องยกเลิก 
เจ้าของเรื่องเป็นคนท าก็คือกรมพัฒนาที่ดิน เราก็ต้องไปตรงนั้นเพ่ือเสนอมติ ครม. ให้
ยกเลิก ถ้าเขตป่าไม้ถูกยกเลิกไปแล้วตรงนั้นก็คือเราไม่ต้องไปด าเนินการ แต่ ณ เวลานี้
ที่เราพูดคือมันยังเป็นเขตป่าไม้ถาวรตามที่เขาลงต าแหน่งเอาไว้ เวลาการด าเนินการ
เมื่อเราแจ้ง สค.1  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2598 เราก็สามารถที่จะมายื่นขอเอกสารสิทธิ์ มันมี
ระเบียบขั้นตอนก็คือ คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 ซึ่งจะมีป่าไม้ มีหลาย
หน่วยงาน เขาก็จะไปตรวจสอบและบันทึกเสนอผู้ว่า ส่วนใหญ่เขาก็จะให้มีมติ ให้เข้า 
ครม. อีกครั้งหนึ่ง ทางเราก็จะมีมติให้แปลภาพถ่ายว่า ได้มีการท าประโยชน์ และ
ครอบครองมาก่อนใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มันจะมีขั้นตอนที่จะเดินทางไป  ณ 
ปัจจุบันก็จะไม่ค่อยมีว่าคนไม่มายื่นนะ ทุกอ าเภอจะมีคนมายื่นเยอะมาก ตรงนี้ก็ขอ
เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกอ าเภอเลยนะคะ ถ้ามีหลักฐานที่ดิน เช่น สค.1 สามารถที่
จะไปขึ้นขอโฉนดกับส านักงานที่ดินที่รับผิดชอบ ถ้าอย่างอยู่ที่สายบุรีก็ไปยื่นทีสาขา
สายบุรีค่ะ แล้วก็จะมีการด าเนินการตามข้ันตอน และในส่วนที่ท่านอยากจะยกเลิกเขต
ป่าไม้ถาวร ทางเราก็จะบันทึกเสนอท่านผู้ว่า เพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันธ์กับหลายส่วน
ราชการ คือกรมที่ดินไม่ได้เป็นเจ้าของป่า กรมที่ดินมีหน้าที่ออกเอกสารสิทธิ์ ก็คือต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าของป่าเขากันเขตเขาขีดเขตแล้ว เขาไม่สามารถที่จะท า
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดได้ ไม่งั้นโฉนดที่ออกไปจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก็
จะถูถเพิกถอนในภายหลัง การด าเนินการก็ต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมายก าหนด แต่ 
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ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก ได้เรียนกับท่านนายกฯ ว่า ดิฉันดีใจมากที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ และก็
ได้มาเจอเรื่องนี้  มันเป็นความเดือดร้อนไม่ใช่แค่คนสองคนนะ มันเป็นความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เยอะมาก และหลายต าบล เขาเดือดร้อน เข้าใจเลยว่ามีพ้ืนที่แต่เอาไป
ท าอะไรไม่ได้ ประกันตัวไม่ได้ จ านองอะไรไม่ได้ ท านองอะไรแบบนี้ อันนี้ก็เป็นเรื่อง
ที่ว่าเราจะต้องช่วยเหลือกัน และต้องขอขอบคุณท่างท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ตั้งกระทู้
และก็ให้ดิฉันได้มาตอบกระทู้ และก็เป็นโอกาสดีที่ดิฉันได้มาในสภาแห่งนี้ เพราะว่าไม่
เคยมา อบจ.ปัตตานี เคยมาประชุมที่หอประชุมข้างล่างค่ะ ก็ได้เจอและได้รู้จักกับท่าน
อุมาวดี  อักษรแก้ว ตั้งแต่ตอนแรกๆ ที่มา และก็หลายๆ ท่านที่เจอกันในที่ประชุมค่ะ 
วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมาก ไม่ทราบว่าดิฉันพูดเร็วหรือว่าเข้าใจหรือเปล่า ขอ
กราบเรียนว่าหนังสือที่แจ้งไปยังส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี  เมื่อวานจะเป็น
ข้อเท็จจริงจะมีข้อเท็จจริงเฉพาะป่าสงวนแห่งชาติ แต่ ณ เวลานี้ข้อเท็จจริงที่ดิฉันได้
ทราบเพ่ิมขึ้นมาใหม่ว่า ในสิ่งที่เราคุยกันนี้ มันเป็นเขตป่าไม้ถาวร แต่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตุ
ว่าท าไมเชฟหรือรูปร่างหรือว่าเนื้อที่มันไปใกล้เคียงกับป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ใกล้กัน
เลาะลงมาอย่างนี้ อันนี้มันจะถูกต้องไหม หรือว่ามันมีความคลาดเคลื่อนตามแผนที่ที่
มันยังเก่าอยู่ ถ้าท่านมีอะไรที่จะสอบถามดิฉันตอบได้ก็จะตอบค่ะ ในวันนี้ดิฉันขอ
แนะน าคุณอรรถวุฒิ  มูกศิริ  นักวิชาการที่ดินช านาญการพิเศษ เขาเรียนฝ่ายกฏหมาย
และก็เป็นเจ้าของเรื่องนี้นะคะ ดิฉันจะได้น าไปถ่ายทอดกันฟัง และจะได้ท าบันทึก
เสนอท่านผู้ว่าเพ่ือให้งานมันเร็วขึ้น เพราะท่านนายกฯ บอกว่าต้องการให้มันเร็ว และก็
ยิ่งจะเร็วขึ้นเมื่อทราบท่าน สว. เองก็เป็นคนปัตตานี เรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อน 
ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มารับราชการที่จังหวัดปัตตานี และก็ได้มาท า
วาระที่มีปัญหามานานแต่เราไม่ทราบ พอเรามาแล้วเราเจอปัญหาแบบนี้ เรื่องมันใหญ่ 
แต่เราไม่กลัวเรื่องมันใหญ่ เราต้องการให้เรื่องมันจบ มันอาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งเรื่อง
ระยะเวลา แต่เราได้ด าเนินการในส่วนที่เราต้องท า มันอาจจะไม่เสร็จในวันนี้ ปีนี้ แต่
ถ้าตราบใดที่ไม่เริ่มต้น ก็ไม่มีทางที่จะส าเร็จ แต่ถ้าวันนี้เราได้เริ่มต้นแล้วดิฉันว่าวัน
ข้างหน้าต้องส าเร็จแน่นอน ดิฉันก็ขออ านวยพรให้เรื่องนี้ได้ส าเร็จ ขอบคุณมากค่ะ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านพิมลวรรรณ  ใจกว้าง  ค่ะ ที่ได้ตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิก
ประธานสภา อบจ.ปน.    สภาฯ เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตป่าไม้แก่น กับพ้ืนที่ดินของชาวบ้าน  

เขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  ต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่าน 
จุมพล  สิทธิชัย  ตัวแทนป่าไม้จังหวัดปัตตานี ขอเรียนเชิญค่ะ 
 

นายจุมพล  สิทธิชัย     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา
หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจุมพล  สิทธิชัย  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปน 
12(ทรายขาว) วันนี้ผมได้มาแทนป่าไม้จังหวัดปัตตานี ได้ประมวลเรื่องว่า เหตุการณ์
มันเกิดเมื่อ ปี พ.ศ.2544 ความเดือดร้อนเริ่มตั้งแต่นาเกลือก่อน นาเกลืออ าเภอ   
สายบุรี ก็ส่งหนังสือเข้ามา และมาสู่ ปี พ.ศ.2548 ก็เหมือนกับที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ 
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พูดมาว่า มีใครบ้างที่เดือดร้อน เนื้อที่เท่าไหร่ กี่ราย ก็แยกออกมาเป็นพ้ืนที่ท ากิน    
นาร้างก็เยอะแยะ บอกปัญหาว่าใน 7 ตารางกิโลเมตรนี่ มีผู้เดือดร้อนเท่าไหร่ ความ
เดือดร้อนมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ในการก าหนดป่าไม้ถาวรนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
เป็นมติ ครม. เราแย้งได้ แต่เราพยายามแย้งในนิติวิทยาศาสตร์ก็คือเอาเช็คไฟท์ของ
เขานี่ลงมาดูว่า ถ้าทุกปี เริ่มตั้นแต่ปี พ.ศ.2504 มันมีมติครม วันที่ 2 ถึง พ.ศ. 2514 
ความเดือนร้อนเกิดก่อนหรือเกิดหลัง เหมือนที่ท่านพิมลวรรณ  ใจกว้าง  พูดว่ามาตรา 
5 ก็คือก าเนิด สค.1 เอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครอง ความจริงเอกสารแสดงสิทธิ์
การครอบครอง มีด้วยกัน 3 ตัว จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ครอบครองท า
ประโยชน์ อยู่ก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน ครอบครองไปจองไม่ท าประโยชน์ ไม่ได้ นิติ
วิทยาศาสตร์ตัดไม้ท าทุน เวลาแปลกฏ 43 แล้วจะโดนกันแบบนั้น หรือเข้า ครม.ก็จะ
โดนกันแบบนั้น แต่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ถาวร รูปร่างอาจจะใกล้เคียง
กับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้แก่น เรียกเหมือนๆ กัน ป่าไม้แก่น ป่าไม้ถาวร อันนี้ป่า
สงวนแห่งชาติป่าไม้แก่น แต่อยู่คนละพ้ืนที่กัน อันนี้อยู่อ าเภอสายบุรี อันนี้อยู่อ าเภอไม้
แก่น อะไรประมาณนี้ครับ พ้ืนที่ก็ใกล้เคียงกัน ท้ายสุดต้องไปดูให้ดี เขตป่าไม้แก่นจะ
ระบุไว้ชัด เขตที่ต้องคุ้มครองให้เป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น มันมีป่าไม้ ป่าโกงกางบ้าง ป่า
ผสมผสานบ้าง น้ าขึ้น น้ าลง มาจากระแวง ในส่วนที่ผมได้ประมวลแล้ว เรื่องราว
เดินทางมาจนถึง ปี พ.ศ.2554 มันมาหยุดชะงักอยู่ที่ ปี พ.ศ. 2554 ผมต้องออกตัว
ก่อนนะครับ ผมกับที่ดินเป็นอนุกรรมการ เลขากับผู้ช่วยเลขา จะเขียนไว้ชัด ผู้ว่า
ราชการจังหวัด  เป็นประธาน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัด เป็นผู้ช่วยและ
เลขา พัฒนาที่ดินจังหวัดแต่ท่านไม่เคยมา ความจริงถ้าเชิญมาท่านจะได้ตอบได้ว่าใน
วาระการประชุมเมื่อ ปี พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ผลการประชุมไปถึงไหนแล้ว  
คณะกรรมการระดับอ าเภอว่ายังไง ที่แก้ไขที่บอกว่าในพื้นที่ 4,000 กว่าไร่จะสงวนไว้
พ้ืนที่ป่าเท่าไหร่ คือจะเอาหมดหรือจะยกเลิกหมด บอกให้ชัดก็ไม่ได้ เพราะตรงนั้นไม่มี
ผลการประชุม ถ้าวันนี้มีก็ดีจะได้ให้ท่านที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเขาจะได้ตอบเพราะว่า 
ในส่วนนี้ผมเป็นคณะกรรมการรับเรื่อง เมื่อเกิดก าเนิดการจัดตั้งป่าไม้ถาวร และเขาจะ
เป็นผู้ก าเนิดและยกเลิกก็มาต้องไปดู พรบ. พรบ.ผมไม่มี แต่ พรบ. เขามี พรบ.พัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2551 เป็นหน้าที่ที่กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ตามที่มาตราเขาก าหนดไว้    
ในการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไข ที่มันไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ เขาจะมีค านิยาม
อะไรไว้  ค่อยไปดูกันว่ามันต่างกันเยอะ ซึ่งในส่วนของป่าไม้เป็นคณะกรรมการก็ได้ไปดู
เหมือนกัน ไปดูแล้วบางส่วนก็ให้เหตุผลว่ามีการครอบครอง แต่ในส่วนที่ผมตึงไว้     
ในการยกเลิกอะไรก็ดี เราพยายามให้ใช้ถ่ายภาพทางอากาศ นี่ครับผมท าไว้ พ้ืนที่ไม่ว่า
มันอยู่ตรงไหน แต่ถ้ามันก าหนดตรงนี้ก็ขอใช้ภาพขึ้นมาเปรียบเทียบ เราเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ปีไหนบ้าง เมื่อสักครู่ท่านพิมลวรรณ บอกว่าปี พ.ศ. 2497 เอาใกล้เคียงเลย    
ปี พ.ศ.2509 ถึงปี พ.ศ. 2513 ใกล้เคียงแล้ว เอามาดูว่าสภาพความจริงในขณะนั้น
เป็นอะไรตอนที่เขาเตรียมการจะประกาศ แล้วก็ปี พ.ศ.2515 กับปี พ.ศ.2522      
ปี  พ.ศ.แล้วแต่ครับว่าใช้ดาวเทียมดวงไหน ปี  พ.ศ. 2529 ถึง 2544 แล้วก็           
ปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ.2546 เราก็จะเห็นความแตกต่างในพ้ืนที่  อันนี้ เป็น
องค์ประกอบและเตรียมส านวนของคณะกรรมการในการเสนอญัตติ คณะกรรมการที่ 
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มีการประชุมเป็นขั้นตอนและน าไปถึง พ.ร.บ.ที่เขาก าหนด นั่นคือคณะกรรมการที่เขา
วางไว้ ตาม พ.ร.บ.ที่ก าหนด ไม่ว่าจะจ าแนกประเภทที่ดิน จังหวัด และเปลี่ยนมาสู่
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินมันเป็น
ขั้นตอนก็จะมีย่อยอยู่ที่อ าเภออีก เพ่ือให้มองลึกเข้าไปอีก มันจะชัดเจน และแยกย่อย
ออกมาแบบนี้ และน าเสนอไปสู่ ครม. ต่อไปตามขั้นตอน นี่คือหลักเขา ในส่วนของป่า
ไม้ที่แรกผมเองก็เข้าใจผิดเหมือนกันนึกว่าป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้แก่น เพราะว่าถ้าป่า
สงวนแห่งชาติป่าไม้แก่นก็ขอน าเรียนในที่ประชุมว่า ในป่าไม้แก่นนั้นเรามีป่ามติ ป่า
ชายเลนเข้ามาเกี่ยวข้องอีก ก็เนื่องจากว่าป่าไม้แก่นนี่มันจะมีป่าน้ าทะเลเข้าถึง มันมีป่า
โกงกางเกิดขึ้น ตรงนี้ป่ามติก็จะเข้ามาอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติอีก เรายกตัวอย่างให้เห็น
ว่า ป่าชายเลนหนองจิกที่เรามีอยู่ ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก ก็ยังมีป่ามติเข้าไป
เกี่ยวข้อง ก็คือป่ามติ ป่าชายเลน หรือที่เราเรียกว่า ทช. ชายฝั่งครับ ขอน าเรียนตรงนี้
แค่นี้ ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านนายจุมพล  สิทธิชัย  ค่ะ  ที่ได้ตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิก
ประธานสภา อบจ.ปน.  สภาฯ ท่านยูนัยดล   ต่วนปูเต๊ะ  มีอะไรจะเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 
 
นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา         
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.สายบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี จากการที่ผมได้ฟังค าชี้แจง ผมรู้สึกสบายใจขึ้น
แล้วครับ เพราะว่าการที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง
ปัญหาป่าไม้แก่น ถ้าผมจะคุยถึงเรื่องปัญหาที่ผ่านมา ความผิดพลาดของทางราชการ
คุยได้อีกเยอะ แต่ว่าเรื่องที่ผ่านมาผมก็ไม่อยากพูด เพราะว่าเราต้องการแก้ปัญหา ถ้า
เราคุยเรื่องปัญหานี้มันเยอะ เพราะว่าบางแปลงซึ่งแปลงที่ดินติดกัน ประชาชนที่เขา
เดือดร้อนไม่มีเงิน บางแปลงเขาออกโฉนดไม่ได้ แต่ที่ดินที่ติดกัน ซึ่งนายทุนเป็นคนซื้อ 
ที่ดินติดกัน ที่ดินเขาอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงเลย ที่ของนายทุน ที่ของเจ้าหน้าที่ราชการ 
ออกโฉนดได้ แต่ของประชาชนชาวบ้านธรรมดาไม่สามารถออกโฉนดได้ ซึ่งตรงนี้มัน
เป็นความเหลื่อมล้ า แต่ผมก็ไม่อยากพูด เพราะว่าตอนนี้ เราก าลังคุยเรื่องที่จะ
แก้ปัญหาป่าไม้แก่น เพราะถ้าคุยเรื่องการออกโฉนดที่ผ่านมา ถ้าผมคุยเรื่องนี้มัน
กระทบไปหมด แล้วก็ไม่รู้ใครต่อใครที่ขาข้างหนึ่งต้องอยู่ในตารางแน่ เพราะเมื่อก่อนๆ 
ที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ ใครที่มีเงินสัก 7,000-8,000 บาท สามารถออกโฉนดได้ แล้ว
ก็พ้ืนที่บางแปลง สค. แผ่นเดียวกัน มีพ่ีน้อง 3 คน พ่ีน้อง 2 คน เขามีเงิน แต่น้องอีก
คนไม่มีเงิน ปรากฎว่า เขาออกโฉนดได้แค่ 2 ส่วน แล้วอีกส่วนหนึ่งไม่สามารถออก
โฉนดได้ ทั้งๆ ที่ สค. แผ่นเดียวกัน ซึ่งตรงนี้เป็นที่ผมรันทดใจและสะท้อนใจมาก ใน
เมื่อเราเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ผมอยู่กับประชาชน ผมรับรู้ความเจ็บปวดของ
ประชาชนมาอย่างช้านาน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนก็เจ็บปวดมาก ผมก็เจ็บปวดเพราะผม
ก็เหนื่อย แต่ผมพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน เพราะเวลามีปัญหาทุกคนในสายบุรีจะ 
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รู้ทันที่เลยว่า ต้องไปหา สจ. กูซาร์มัน ซึ่งก็คือผม ไปประกันตัวแล้วไปเอาโฉนด แต่ผม
ก็อัลฮ าดุลลิลละห์ พระเจ้าประทานริสกี้ให้ผมเกี่ยวกับที่ดิน ผมช่วยเหลือประชาชน 
อัลเลาะห์ตอบแทนผมด้วยการที่ผมท างานเกี่ยวกับที่ดิน ก็ได้ริสกี้จากพระองค์ ซึ่งผม
ขอขอบคุณมาก แต่ส่วนที่ผมอยากได้ข้อมูลอีกนิดคือ กรมพัฒนาที่ดิน ผมอยากทราบ
ว่า ท่านนิพนธ์  บุญญามณี เป็นคนดูแลไหมครับ ท่านสามารถตอบได้ไหม ผมได้ข้อมูล
จากท่านคอเลฟ  เจ๊ะนา ซึ่งท่านเคยเป็นเลขาท่านนายกฯ อบจ.ปัตตานีมาก่อน ท่าน
คอเลฟ  เจ๊ะนา ท่านเคยบอกผมว่าท่านพิพนธ์ บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแลกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผมก็ได้คุยคร่าวๆ ได้คุยกับหลายๆ 
ท่านมากก่อนที่ผมจะตั้งกระทู้ถาม ได้คุยกับทีมงานผมหลายๆ ท่าน แล้วก็เก็บข้อมูลได้
เยอะมาก ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ที่ท่านให้รูปแผนที่ ผมก็ได้รับฟังจากหัวหน้าป่า
ไม้ พ่ีพล ซึ่งเป็นเหมือนพ่ีชายผม ท่านก็บอกว่า แผนที่แผนนี้พูดง่ายๆก็คือ เจ้าหน้าที่
ออกมาครอบแผนที่ผิด พูดง่ายๆ ก็คือท างานบนโต๊ะ  เพราะว่าเมื่อก่อนอ าเภอสายบุรี 
อ าเภอไม้แก่น เป็นพ้ืนที่สีแดงจัด ซึ่งข้าราชการน้อยคนมากที่จะกล้าลงพ้ืนที่ ซึ่งคุณ
นิพนธ์บอกว่าเป็นไปได้มากที่ว่าในการครอบครองป่าถาวรไม้แก่นกับป่าสงวน ซึ่งดูรูป
เชฟ รูปที่ดิน รูปการครอบครองที่ดินคล้ายๆ กันมาก มันเป็นการปิดตาของข้าราชการ 
ผมไม่อยากพูดได้เต็มปาก แต่จริงๆ ผมก็อยากพูดอย่างนั้น เพราะว่าพ้ืนที่บริเวณป่าไม้
แก่น ส่วนใหญ่ถ้าดูในรายงานการประชุมทุกครั้งก็จะเป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งวัด มัสยิด สถานี
อนามัย ถนน และบ้านเรือนประชาชน แล้วก็พ้ืนที่ท ากินของประชาชน ซึ่งผมก็ไม่
อยากจะขุดคุ้ยเรื่องความผิดพลาดของข้าราชการให้มากกว่านี้ เพราะอยากให้จบเรื่อง
นี้ไวๆ เพราะเราจะได้นับหนึ่ง เหมือนกับที่ท่านเจ้าพนักงานที่ดิน ท่านบอกว่าเราจะได้
นบัหนึ่ง แล้วผมคิดว่าการนับหนึ่งของเราเป็นการเขย่งก้าวกระโดดแน่ ถ้าเราจับมือกัน 
ร่วมมือกันแก้ไขเพ่ือประชาชน เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าแก้ปัญหาตามล าพังแค่ตัวผม ผมคิด
ว่าผมไม่มีก าลังมาช่วยเหลือประชาชนได้ นอกจากการร่วมมือจากข้าราชการท้องถิ่น 
นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับจังหวัด อย่างท่านนายกฯ เศรษฐ์  อัลยุฟรี 
ซึ่งท่านนายกฯ เองก็ได้ให้ความส าคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  เพราะว่าพอผมตั้งกระทู้
ถามเรื่องนี้ ท่านก็ได้สอบถาม แล้วก็สอบถามความก้าวหน้าว่าผมได้เอาข้อมูลมากน้อย
เพียงใด ผมก็ขอขอบคุณเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แล้วก็ขออนุญาตที่ต้อง
เอ่ยนาม ท่านนิพนธ์ด้วย อดีตหัวหน้าป่าไม้จังหวัดปัตตานี ท่าน สว. อาจารย์         
อับดุลฮาลิม  มินซาร์ ท่าน สส. อนุมัติ  ซูสารอ  ซึ่งเป็น สส.เจ้าของพ้ืนที่ ท่านให้ผม
ช่วยประสานกับทางราชการ แล้วก็หน่วยงานต่างๆ ส่วนนักการเมืองระดับชาติ  
เพราะว่าต้องถึงระดับ ครม. ซึ่งพูดง่ายๆ ต้องคุยกับนายกรัฐมนตรี ท่านประยุทธ  
จันทร์โอชา โดยตรง ซึ่งอาจารย์อับดุลฮาลิม  มินซาร์ แล้วก็ท่านภานุ  อุทัยรัตน์ เอง
และก็ท่านอนุมัติ  ซูสารอ ก็ได้รับปากว่าจะคุยกับท่านประวิตร วงศ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี หนังสือผมจะต้องถึงท่านนายกรัฐมนตรี แล้วก็รายชื่อของชาวบ้าน และ
อาจจะต้องน าชาวบ้านขึ้นไปที่กรุงเทพฯ เพื่อไปพบท่านนายกรัฐมนตรี  ซึ่งทางทีมงาน 
สส. เขาก็จะช่วยประสานงานให้ ซึ่งผมก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ เศรษฐ์  อัลยุฟรี แล้ว
ก็ประธานสภาฯ ที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้ตั้งกระทู้ และขอขอบคุณท่านจุมพล  สิทธิชัย   
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หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปน 12(ทรายขาว) พิมลวรรณ  ใจกว้าง เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดปัตตานี ท่านอรรณวุฒิ   มูกศิริ   นักวิชาการที่ดินช านาญการพิเศษ  
ข้าราชการทุกท่านและเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ที่รับฟัง เพราะว่านี้ก็ใช่เวลานานพอสมควร 
ผมขอขอบคุณมาก และคิดว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีของ อบจ.ปัตตานี ที่จะได้
ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจ
ของ อบจ.ปัตตานี ขอบคุณครับ 

 
นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ ค่ะ  ชาวบ้านจากอ าเภอสายบุรีที่ได้รับผล
ประธานสภา อบจ.ปน.    กระทบจากปัญหาที่ดินทับซ้อน เดินทางมาถึงแล้วเพ่ือมาเข้ารับฟังด้วยค่ะ ไม่ทราบว่า 

ท่านพิมลวรรณ  ใจกว้าง และท่านจุมพล  สิทธิชัย  มีอะไรจะเสริมหรือเพ่ิมเติมไหมค่ะ 
ขอเรียนเชิญค่ะ 

     
นางพิมลวรรณ  ใจกว้าง    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน และสวัสดีพ่ีน้องที่เดินทางมาจากอ าเภอสายบุรี ทุกท่านค่ะดิฉัน
นางพิมลวรรณ  ใจกว้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี   เมื่อสักครู่ที่ท่านถามว่า
ท่านนิพนธ์  บุญญามณี   ใช่ ไหมค่ะ เป็น  กนส. ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แต่เรื่องนี้ก็จะสามารถน าเรียนท่านได้ เพราะว่าเรื่องนโยบายที่ดิน
แห่งชาตินี่ เป็นนโยบายแห่งชาติในรัฐบาลชุดนี้นะคะ ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านพูดมา
เสมอมาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ านโยบายเรื่องที่ดินเป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างมาก 
ในส่วนของเขตป่าไม้ถาวร ถึงแม้ว่าจะเป็นของกรมพัฒนาที่ดิน แต่ว่าหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค คือหน่วยงานในส่วนของจังหวัดปัตตานี ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา เพราะฉะนั้น เมื่อทางส านักงานพัฒนา
ที่ดินบันทึกเสนอทางผู้ว่าราชการจังหวัด เราก็จะมีความเห็นว่า เห็นควรมีหนังสือให้
ทางสถานีพัฒนาที่ดิน คือน าเรื่องนี้ เข้าสู่กระบวนการของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือ
ด าเนินการเรื่องนี้ต่อไปตามเรื่องราวเดิมที่เคยมีมาแล้ว และเขาปฎิบัติกันมาหลาย     
ปีแล้ว ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนของราชการส่วน
ภูมิภาคในส่วนราชการที่เป็นกระทรวง กระบวง กรม ที่มาอยู่ในจังหวัดปัตตานี และ
เรื่องนี้ก็สามารถขับเคลื่อนได้โดยจังหวัดปัตตานี  แล้วเรื่องนี้ก็สามารถที่จะน าเรียนไป
กระทรวงมหาดไทย ท่านนิพนธ์  บุญญามณี  ก็จะรับทราบได้ว่า ในเรื่องของแผนที่ที่
ทับซ้อนกันอยู่ กระทรวงมหาดไทยก็เป็นเจ้าภาพรวมทั้งหลายๆกรม ไม่ว่าจะเป็น อบจ. 
โยธาธิการและฝังเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาที่ดิน เป็นป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก็จะเป็นหน่วยงานหลายๆ หน่วย ทุกหน่วยจะต้องบูรณาการ ยังมี
ทางออกอีกทางหนึ่ง ถึงแม้ว่าเขตป่าไม้ถาวรหรือป่าไม้แก่นจะไม่ถูกยกเลิก  แต่ถ้า
รัฐบาลนี้จะสนับสนุนเรื่องที่ดินท ามาหากินคือ คทช. คือที่ดินในเขตป่า ก็จะมีทางออก
อีกคือในการด าเนินการที่จะให้ราษฎร์ได้รับสิทธิ์ที่ดินที่ตนเองครอบครอง ก็จะมีอยู่
หลายๆ ทาง นอกจากว่าจะไม่ได้ยกเลิกเขตป่า ถ้ายกเลิกได้ก็ดี ดีคือมันกลับไปในส่วน
ทีส่ามารถที่จะออกโฉนดได ้เพ่ือที่มันจะออกเป็นโฉนดได้ รวมทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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มันก็จะดีกว่า แต่ว่าถ้าในส่วนที่ไม่สามารถออกเป็นโฉนดได้ ในส่วนของ คทช.ในส่วน
ของที่ดิน ก็สามารถท่ีจะด าเนินการได้อีก ตรงนี้ก็ขอเสริมไว้ ขอบคุณค่ะ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   ขอบคุณท่านพิมลวรรณ   ใจกว้าง ค่ะ  ที่ได้ตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิก
ประธานสภา อบจ.ปน.  สภาฯ ท่านยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ  มีอะไรอีกไหมค่ะ  เรียนเชิญท่านจุมพล  สิทธิชัย  ค่ะ 
 
นายจุมพล  สิทธิชัย     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา
หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้า 

ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจุมพล  สิทธิชัย  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปน 
12(ทรายขาว) เพ่ือให้การแก้ปัญหาของเรื่องนี้รวดเร็วว่องไว ก าหนดพ้ืนที่ตาราง
กิโลเมตร ที่ เราก าหนดเป็นป่าไม้ถาวร ไม่ว่าจะเพิกถอนหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น
คณะกรรมการจากที่ดินแห่งชาติหรือที่เรียกง่ายๆ ว่าคทช ตรงนี้เป็นนโยบายของ
รัฐบาลอยู่แล้ว  เสร็จแล้วเราต้องมาดูพ้ืนที่ในการจัดการของเรา เนื่องจากในบันทึกเขา
บอกว่าคนที่อยู่ บางทีก็มี สค.1 บางทีก็มี นส.3ก เราแยกประเภทออกให้ชัด เรากับ
ที่ดินเรามีข้อตกลงกัน บันทึกข้อตกลงในการด าเนินการในเขตป่าไม้ถาวรหรือเขตป่า
สงวนแห่งชาติ เราจะใช้กฎ 43 ในกรณีที่มีหลักฐาน เช่น สค.1 หรือ นส.3ก ที่ระบุไว้ 
แต่ถ้าไม่มีก็ไปท าตามขั้นตอน ก็คือ 1. แปลพ้ืนที่ออกให้ชัด แยกประเภท จัดสรรให้ดี 
เสนอในรูปแบบของกระบวนทด อย่าเสนอรูปแบบเป็นร้อยแก้วร้อยกรองเมื่อไหร่ ดูไม่
ออกแล้วถา่ยทอดออกไป 1:50,000 หรือ 1:4,000 ก็แล้วแต่ และเอาเรเยอร์ของ 5 
ชั้นปีมาเปรียบเทียบ มันจะง่ายต่อการพิจารณา เพราะคณะกรรมการผู้ใหญ่เขาจะมี
หน่วยกลั่นกรองอยู่ เขาจะวิเคราะห์พิจารณา เขาจะไม่วิเคราะห์พิจารณา ณ ปัจจุบัน 
เขาจะย้อนหลังไปดูว่า ท าประโยชน์จริง เดือดร้อนจริง แบบนี้นี่ ถึงจะต้องให้เขาไป
ด าเนินการในรูปแบบแต่ละรูปแบบที่เห็นว่าได้ประโยชน์จากราชการมากที่สุดและ
แก้ไขปัญหาได้ ขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้  ขอบคุณครับ 
 

นางสาวรอฮานี  มาหะมะ   วันนี้ ดิฉัน ต้องขอขอบคุณท่านพิมลวรรณ  ใจกว้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ประธานสภา อบจ.ปน.  ปัตตานี ท่านอรรถวุฒิ  มูกศิริ   นักวิชาการท่ีดินช านาญการพิเศษ  และท่าน 

จุมพล  สิทธิชัย  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปน12(ทรายขาว) ค่ะ มาแทนท่าน
ป่าไม้จังหวัดปัตตานี ซึ่งท่านทั้งหลายได้ให้เกียรติต่อสภาแห่งนี้และได้ให้ความส าคัญถึง
ความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับ ซึ่งท่านได้ตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ท่านยูนัยดล  ต่วยปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ าเภอสายบุรี  ด้วยตนเองเพ่ือที่จะได้ให้แนวทาง 
ในการแก้ปัญหา อย่างน้อยๆ ในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการจุดประเด่นในการที่จะ
น าปัญหาเรื่องนี้ไปสู่ในขั้นตอนต่อไป ต่อไปค่ะ 
 
 
 
 



-33- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรืออภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ 

ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้ ดิฉัน ในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ 
ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ หวัหน้าส่วนราชการ 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
ท าให้การประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี ดิฉัน ขอปิดประชุมเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณค่ะ 

 
  
    ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
(ลงชื่อ) สุทัศน์  สังข์รัตน์ เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
             (นายสุทัศน์  สังข์รัตน์) 
    
 
 
 
 
     


