
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑   ครั้งที่ ๑   ประจ าปี ๒๕63 

วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕63  เวลา ๑๐.0๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

……………………………………………. 
 

                
   ผู้มาประชุม 
   ๑. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)   
   ๒. นายมูหมัดอารอฟะห์  แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒)       
   3. นายไฟซอล          อิสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ. เมือง   
   4. นายรามดิน          อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ. เมือง   
   5. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 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 ๒ อ.ยะรัง      
 10. นายราเชนทร์ กาหลง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๓ อ.ยะรัง     
 ๑1. นายสานูซี  กูบ ู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.ยะรัง     
 ๑2. นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ยะหริ่ง 
 ๑3. นายซุกรัน  นาแว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ยะหริ่ง  
 ๑4. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.ยะหริ่ง 
 15. นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.สายบุรี     
 ๑6. นายซูดิง  มาหามะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.สายบุรี  
 17. นายรุสดี  สารอเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี 
 18. นายอิสกันดา บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ.หนองจิก 
 19. นายวันนิวัต ซูสารอ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.ปะนาเระ     
 20. นายอับดุลการิม ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.กะพ้อ      
 21. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต อ.แม่ลาน 
 22. นายสุทัศน์  สังขรัตน์   ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ./เลขานุการสภา อบจ.ปัตตานี     
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 ผู้เข้าร่วมประชุม  
       1. นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    

2. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (1)   
3. นายประยูรเดช คณานุรักษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 4. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 5. นางเก้ือกูล  พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
 6. นางสุรี  สะหนิบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7. นางสาวชนิดา  ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          8. นางอาซีซะห์  ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
          9. นายประเสริฐ  อิบรอเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
        10. นางสาวมัสกะห์ เจ๊ะแม็ง  รอง ผอ. สถานศึกษา รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงี 
        ๑1. นางไลล่า  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
        12. นางสาวปารินดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
        13. นางสุวณี  หะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
        14. นางสาวอัยรินทร์  สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
        ๑5. นายอนุสรณ์  พิทักษ์สันติกุล นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
        16. นายสมมาตร  ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
        17. นายมันโซะ  กาหลง  นักบริหารงานช่าง 
        18. นางสาวกรกนก ยังปากน้ า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
        19. นายประธาน    สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
        20. นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม     
        21. นางสาวสิริฉัตร อ าพาวัน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    
        22. นางสาววันทิวา        นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
        23. นายฮานาฟ ี  มาหะม ุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
        24. นายอิบนูฮายา  แดมะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
        25. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



-3- 
       
  ผู้ไม่มาประชุม  
   ๑. นางสาวรอฮานี   มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   2. นางซารีนา  ยูโซะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๕ อ.เมือง    
   3. นายมะรูดิน  ดาโต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.หนองจิก (ลาป่วย)  
   4. ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๑ อ.ปะนาเระ     
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นายสุทัศน์   สังขรัตน์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ  สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ขณะนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเข้าประชุม จ านวน 17 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ มีอยู่  ถือว่าครบองค์ประชุม เนื่องจากวันนี้ท่ าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีติดภารกิจ ไม่สามารถมาด าเนินการ
ประชุมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วย
ประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นหรือ
ปฏิบัติงานตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือ
มีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความในข้อ 
26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีสภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่น
มากกว่าหนึ่งคนให้รองประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น
ตามล าดับ ถือระเบียบฯ ตามข้อ 17 จึงขอเรียนเชิญท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คนที่ 1 ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

 
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    เชิญนั่งค่ะ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1)  
 
นายสุทัศน์   สังขรัตน์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เรื่อง เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบจ.ปน.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 

 ด้วยเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕46 จึงเรียกประชุม    

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี   
๒๕63 มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน ๒๕63 

     ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 
    นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ท่านนายกฯ ท่านรอง 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) นายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วม        

ประชุมทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มาท าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง สภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑    
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
11 มิถุนายน 2563 ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 22 โดยมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ อาคาร B๑ (ส่วนเพ่ิมเติม) ภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือพิจารณาญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ญัตติ ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลยาบีเช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ญัตติ ขอความเห็นชอบให้
เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ญัตติขออนุมัติ
ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี และญัตติ อ่ืนๆซึ่งได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ดิฉันขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะ  

ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ได้ลงมติเลือกประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะได้ท าหน้าที่สะท้อน
ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป วันนี้ 
ดิฉันในฐานะประธานและสมาชิกสภาฯ ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ อีกครั้งค่ะ 
ท่านนายกฯ มีอะไรจะกล่าวสักนิดไหมค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณ   

ท่านอุมาวดี  อักษรแก้ว  รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีทุกท่าน ได้ให้เกียรติและมีน้ าใจในการแสดงความยินดีกับผมที่ได้รับ
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. 
ลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรีที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและ 
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การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 60 ท่านด้วยกัน ตาม
สัดส่วนองค์กรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มาจากการคัดสรร การคัดเลือกและมีการ
น าเสนอโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ ง 5 จังหวัด และมีการน าเสนอโดยท่าน
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา และเป็นวันที่คณะกรรมการ
โดยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เชิญประชุมเป็น     
ครั้งแรก ซึ่งในการประชุมมีการก าหนดวาระการประชุมโดยการเลือกประธานฯ     
รองประธานฯ กรรมการ/เลขานุการฯ ซึ่งในที่ประชุมนั้น กระผมได้รับความไว้วางใจ
และมีมติให้ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และได้มีการคัดเลือกรองประธานฯ คนที่  1 ซึ่งได้แก่       
ท่านประมุข  ละมุล  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและรองประธานฯ คนที่  2 คือ
ท่านแวหามะ  บากา  ซึ่งท่านเป็นผู้แทนจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และ
กรรมการ/เลขานุการฯ ซึ่งได้แก่ท่านไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล ซึงเป็นผู้แทนของสื่อมวลชน
ภาคใต้  ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการตามอ านาจ ก็คืออาศัยพระราชบัญญัติการ
บริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ พ.ร.บ. ศอ.บต. ตามมาตรา 23 ซึ่ง
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการฯ ตาม (2)(4) และ (8) โดยภาพรวมก็คือให้
มีอ านาจในการรวบรวมปัญหาและความร่วมมือ ประสานงาน ซึ่งปัญหานี้ก็มาจาก
ผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่จะน าเสนอให้ ศอ.บต. หรือว่าเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องไปแก้ปัญหา และมีอ านาจในการรับฟัง โดยการที่นายก
รัฐมตรี หรือเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม (4) นั้น 
สามารถที่จะถามความคิดเห็นในกรณีของการที่จะแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้จาก 
คณะกรรมการ และ (8) สามารถที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือที่จะสนับสนุนภารกิจ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เพราะฉนั้น จึงมีข้อเปรียบเทียบและข้อแตกต่างระหว่าง 
พ.ร.บ. ศอ.บต. กับค าสั่ง คสช. ที่แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อ
กระผมได้รับความไว้วางใจให้ท าหน้าที่เป็นประธานฯ กระผมจะท าให้ดีที่สุดตาม
อ านาจหน้าที่ แม้ว่าอาจจะมีไม่มาก แต่อนาคตข้างหน้าถ้ายกเลิกค าสั่ง คสช. ก็อาจจะ
กลับไปสู่การใช้ พ.ร.บ.ศอ.บต. ในอนาคตได้ เพราะว่า พ.ร.บ. ศอ.บต.จะมีอ านาจ
ให้กับภาคประชาชน และมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถที่จะแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานของข้าราชการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และน าเสนอ
ให้ออกจากพ้ืนที่ภายใน 24 ชั่วโมงได้ และอีกเรื่องที่ส าคัญ คือนโยบายแผนงานต่างๆ 
ที่ด าเนินงานโดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ก็ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากประธานที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ท าหน้าที่ในการรับฟังและสะท้อนปัญหา ท่านสามารถที่จะน าเอาประเด็น
ปัญหาทั้งหมดของพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี รวบรวมและน าเสนอไปยังคณะกรรมการที่ 
ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะน ารวบรวมปัญหานั้น 
เสนอไปยังเลขาธิการที่ปรึกษาบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะได้ 
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น าเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป ขอขอบคุณท่ีได้เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น ขอบคุณครับ 

 
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ที่ท่านได้ชี้แจงให้เห็นความส าคัญถึงอ านาจหน้าทีป่ระธาน 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 14  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด จะแก้ไข
ถ้อยค าในรายงานการประชุมดังกล่าว เชิญค่ะ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖3 เมือ่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 
ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณา  
เสร็จแล้ว ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
     ๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๓ ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างอัฒจันทร์ 
อาคาร B1 (ส่วนเพ่ิมเติม) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ดังนี้ 

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 742,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ 
อาคาร B1 (ส่วนเพ่ิมเติม) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว 4.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด พิกัด
โครงการ ละติจูด 6.889695 ลองติจูด 101.244470 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)  

โดยโอนลด โครงการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการไปก่อนแล้ว ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 148 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 3,447,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ต าบลตะบิ้ง-หมู่ที่ 2 ต าบลกะดุนง 
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,147 เมตร หนา 0.04 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 39 
53 E 101 34 28 จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 39 40 E 101 33 48 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)  โอนลดครั้งนี้ 742,000 บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 
 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๗42,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ อาคาร B๑ (ส่วนเพิ่มเติม) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี โอนลดจาก หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๓,๔๔๗,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ต าบลตะบิ้ง-หมู่ที่ ๒ ต าบลกะดุนง อ าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๔๒,๐๐๐.-บาท 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี  ดิฉันจะขอมติค่ะ 
ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉัน
ขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ อาคาร B๑ (ส่วนเพ่ิมเติม) ภายใน
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๗๔๒,๐๐๐.-บาท 
โดยโอนลด หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ต าบล
ตะบิ้ง-หมู่ที่ ๒ ต าบลกะดุนง อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๗๔๒,๐๐๐.-บาท  

      กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบอนุมัติ จ านวน 16 เสียง  
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- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไมเ่ห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อัฒจันทร์ อาคาร B๑ (ส่วนเพ่ิมเติม) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๗๔๒,๐๐๐.-บาท โดยโอนลด หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ต าบลตะบิ้ง-หมู่ที่ ๒ ต าบลกะดุนง อ าเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี  โอนลดครั้งนี้ จ านวน ๗๔๒,๐๐๐.-บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มี
นะคะ  

เป็นอันว่า สภาเห็นชอบอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ อาคาร B๑ (ส่วนเพ่ิมเติม) ภายในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๗๔๒,๐๐๐.-บาท ด้วยจ านวน
เสียง 16 เสียง ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบีเช่าที่ดินของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยาบี มีความประสงค์ขอเช่าที่ดินตาม น.ส.๓ ก 
เลขที่ ๑๘๑๔ เลขที่ดิน๕๖๔ ต าบลยาบี อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีจ านวนเนื้อที่  
๔๐๐ ตารางเมตร หรือ ๑๐๐ ตารางวา (กว้าง ๒๐ เมตรxยาว ๒๐ เมตร) เพ่ือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าของการจะให้ เช่า  หลักเกณฑ์การให้ เช่า และ
ระยะเวลาการให้เช่า ที่ดินตาม น.ส.๓ ก เลขที่ ๑๘๑๔ เลขที่ดิน ๕๖๔ ต าบลยาบี 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จ านวนเนื้อที่ ๔๐๐ ตารางเมตร  หรือ ๑๐๐ ตารางวา 
(กว้าง ๒๐ เมตรxยาว ๒๐ เมตร) เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดังนี้ 

๑. ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า (ค่าเช่า) : ๑๘,๑๘๒ บาท/ปี 
๒. ระยะเวลาการให้เช่า : ๓๐ ปี 
๓. การให้เช่า : จัดให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบีเช่าที่ดินดังกล่าวโดยตรง

โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล เนื่องจากมีความจ าเป็น และเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๖ ก าหนดว่า “การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่
ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย” 

เพ่ือให้การจัดให้เช่าที่ดินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดังนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบีเช่าที่ดินตาม น.ส.๓ ก 
เลขที่ ๑๘๑๔ เลขท่ีดิน ๕๖๔ ต าบลยาบี อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จ านวนเนื้อที่ 
๔๐๐ ตารางเมตร หรือ ๑๐๐ ตารางวา (กว้าง ๒๐ เมตรxยาว ๒๐ เมตร)เพ่ือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านโดยตรงโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล เนื่องจากมีความจ าเป็น 
และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

๒. ขออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบีเช่าที่ดินตาม น.ส.๓ ก เลขที่ 
๑๘๑๔ เลขที่ดิน ๕๖๔ ต าบลยาบี อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จ านวนเนื้อท่ี ๔๐๐ 
ตารางเมตร หรือ ๑๐๐ ตารางวา (กว้าง ๒๐ เมตรxยาว ๒๐ เมตร )เพ่ือก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

   ๒.๑ ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า (ค่าเช่า) : ๑๘,๑๘๒ บาท/ปี 
   ๒.๒ ระยะเวลาการให้เช่า : ๓๐ ปี 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้สภาแห่งนี้พิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบี 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย 

ไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม  
จ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม   

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบีเช่าที่ดิน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และอนุมัติ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบีเช่าที่ดิน โดยคิดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า ๑๘,๑๘๒ 
บาท/ปี ระยะเวลา ๓๐ ปี โดยไม่ต้องประมูล กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบ 16 เสียง 
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- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบีเช่า 
ที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และ
อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบีเช่าที่ดิน โดยคิดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า 
๑๘,๑๘๒ บาท/ปี ระยะเวลา ๓๐ ปี โดยไม่ต้องประมูล กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบ
ไม่มีนะคะ  

     เป็นอันว่า สภาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลยาบีเช่าที่ดินของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ด้วยจ านวนเสียง 16 เสียง ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.3 ญัตติ ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พื้นที่อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ระยะเวลาเช่า ๒๐ ปี    
ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและเทศบาลเมืองปัตตานี มีความ
ประสงค์จะให้เช่าและเช่าที่ดินพ้ืนที่อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ต าบลอาเนาะรู อ าเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวนเนื้อที่ ๓๐๒.๓๓๕ ตารางวาเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหากรรมสิทธิ์ในอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ของเทศบาลเมืองปัตตานี ที่ตั้งอยู่บน
ที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าของการจะให้เช่า หลักเกณฑ์การให้เช่า และ 

ระยะเวลาการให้เช่า ที่ดินพ้ืนที่อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ต าบลอาเนาะรู 
อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวนเนื้อที่ ๓๐๒.๓๓๕ ตารางวา ดังนี้ 

๑. ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า (ค่าเช่า) : ๙๘,๔๔๘ บาท/ปี (ปรับขึ้น ๙% ทุกๆ  
๓ ปี) 

๒. ระยะเวลาการให้เช่า : ๒๐ ปี และยกกรรมสิทธิ์ในอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

๓. การให้เช่า : จัดให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินดังกล่าวโดยตรงโดยไม่ต้อง
ด าเนินการประมูล เนื่องจากมีความจ าเป็น และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๖ ก าหนดว่า “การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ด าเนินการโดยวิธีประมูล 
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(๑) มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(๒) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่
ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย” 

เพ่ือให้การจัดให้เช่าที่ดินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดังนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่อาคารพาณิชย์ ๑๘ 
คูหา ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวนเนื้อที่ ๓๐๒.๓๓๕ 
ตารางวา โดยตรงโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล เนื่องจากมีความจ าเป็น และเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ 

๒. ขออนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพ้ืนที่อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ต าบล 
อาเนาะรู อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวนเนื้อที่ ๓๐๒.๓๓๕ ตารางวา 

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

๒.๒ ระยะเวลาการให้เช่า : ๒๐ ปี และยกกรรมสิทธิ์ในอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาแห่งนี้โปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    ขอบคุณค่ะ นายกฯ ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินของ    
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพื้นที่อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ระยะเวลาเช่า ๒๐ ปี  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันขอมติค่ะ ขณะนี้ มี
สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติค่ะ  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พื้นที่อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา โดยไม่ต้อง
ประมูล และอนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา 
โดยคิดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า ๙๘,๔๔๘ บาท/ปี ระยะเวลาเช่า ๒๐ ปี ตาม
รายละเอียดดังกล่าว กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบอนุมัติ จ านวน 16 เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พื้นที่อาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา โดยไม่ต้อง
ประมูล และอนุมัติให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินพื้นที่อาคารพาณิชย์  ๑๘ คูหา 
โดยคิดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า ๙๘,๔๔๘ บาท/ปี ระยะเวลาเช่า ๒๐ ปี กรุณา  
ยกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ  
 เป็นอันว่า สภาเห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นอาคารพาณิชย์ ๑๘ คูหา ระยะเวลาเช่า ๒๐ ปี  

    ด้วยจ านวนเสียง 16 เสียง ตอ่ไปค่ะ 
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     ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  

   5.4 ญัตติ ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 
ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้อนุมัติให้บริษัทพัฒนาการประมง
ปัตตานี จ ากัด เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี สัญญาเลขที่ 16/2537 ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2537 จ านวนเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน ๕5.9 ตารางวา เพ่ือสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นมีก าหนดระยะเวลา ๓๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยคิดอัตราค่าเช่าดังนี้ ในช่วงระยะเวลา 5      
ปีแรกคือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 ค่าเช่าปีละ 
14.50 บาท (สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) ต่อที่ดิน 1 ตารางวา ที่ดินทั้งหมด มี 9,155.9 
ตารางวา เป็นเงินค่าเช่าปีละ  132,760.55 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
หกสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์) โดยให้มีการปรับปรุงค่าเช่าใหม่ทุกระยะเวลา 5 ปี       
ตามความเห็นของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี โดยพิจารณาปรับปรุงไม่เกินร้อยละ 
10 ของอัตราค่าเช่าขณะนั้น 

เนื่องจากบริษัทพัฒนาการประมงปัตตานี จ ากัด แจ้งความประสงค์ขอต่อ
สัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี สัญญาเลขที่ 16/2537 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2537ออกไปอีก 30 ปี และในคราวการประชุมคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้
พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี รายบริษทัพัฒนาการประมงปัตตานี จ ากัด สัญญาเลขท่ี 16/2537 ลงวันที่  
10 พฤศจิกายน 2537 เป็นระยะเวลา 30 ปี และเห็นชอบก าหนดอัตราค่าตอบแทน
การต่อสัญญาเช่าเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ตามมติคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี โดยใช้
แนวทางตามค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 683/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยใช้
สูตรในการค านวณค่าตอบแทน เป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

    (1) ช่วง 5 ปีแรก=ร้อยละ 20(ร้อยละ 2 ของราคาท่ีดินปีที่ต่อสัญญาx5) 
     (2) ช่วงที่เกิน 5 ปี=2 เท่าของอัตราค่าเช่าต่อเดือนxระยะเวลาที่เกิน 5 ปี 

คิดเป็นเป็นเงินทั้งสิ้น 1,139,146.60 บาท 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๙(๒) การต่ออายุสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีก าหนดเกินกว่าสามปี ให้สภา
ท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัต ิ

     ดังนั้น จึงเสนอญัตติขออนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  
รายบริษัทพัฒนาการประมงปัตตานี จ ากัด สัญญาเลขที่ 16/2537 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2537 มีก าหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    ขอบคุณค่ะ นายกฯ ขอความเห็นชอบอนุมัติให้บริษัทพัฒนาการประมง
ประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) ปัตตานี จ ากัด ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ตามสัญญาเช่าเลขที่  

16/2537 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537 สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ  
ขอเชิญค่ะ  หากไม่มี ดิฉันจะขอมติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน  
16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้บริษัทพัฒนาการประมงปัตตานี 
จ ากัด ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 16/2537   
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537 กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบอนุมัติ จ านวน 16 เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้บริษัทพัฒนาการประมง 
ปัตตานี จ ากัด ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ตามสัญญาเช่าเลขที่ 
16/2537 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537 กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มี    
นะคะ  

- เป็นอันว่า สภาเห็นชอบอนุมัติให้บริษัทพัฒนาการประมงปัตตานี จ ากัด 
ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ตามสัญญาเช่าเลขที่ 16/2537      
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537 ด้วยจ านวนเสียง 16 เสียง ต่อไปค่ะ 

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.5 ญัตติ ขอความเห็นชอบให้จังหวัดปัตตานี ใช้อาคารบริหารเขต

อุตสาหกรรมปัตตานีเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ได้ขยายวงกว้างมากข้ึน และจังหวัดปัตตานีมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และจากมติที่ 
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ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เห็นชอบให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพ่ือรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จังหวัดปัตตานีจึงขอความอนุ เคราะห์ ใช้สถานที่อาคารส านักงานบริห ารเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในความดูแล 
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นโรงพยาบาลสนาม ส าหรับ
รอ งรั บ ผู้ ป่ ว ย โค วิ ด  ระดั บ จั งห วั ด  ป ระก อบ กั บ ห นั งสื อ จั งห วั ด ปั ต ต านี                     
ที่ ปน 0023.3/ว 7002 ลงวันที่  1 เมษายน 2563 เรื่อง มอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบหรือร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนในการด าเนิน
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
มอบหมายให้องการบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการกับจังหวัด
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดให้มีและจัดการสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตอาการ 
(Quarantine) ในระดับจังหวัด 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารส านักงานบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี
หลังจากได้รับการปรับปรุงใหม่โดยงบประมาณกลุ่มจังหวัด และได้ส่งมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดูแลรักษาต่อไปนั้น ยังไม่ได้มีการเข้าใช้ประโยชน์เองหรือ
จัดให้หน่วยงานใดเข้าใช้ประโยชน์ในตัวอาคารแต่อย่างใด จึงเห็นควรอนุญาตให้
จังหวัดปัตตานีเข้าใช้ประโยชน์ตามที่ร้องขอเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับสู่ภาวะปกติ โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในตัวอาคารทั้งอาคาร 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
มาตรา 122 “ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 

และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร 
พัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
นี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ” 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 

ข้อ 155 “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” 
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จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบให้จังหวัดปัตตานีเข้าใช้อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี เพ่ือใช้
เป็นโรงพยาบาลสนาม ในการรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    ขอบคุณค่ะ นายกฯ ขอความเห็นชอบให้จังหวัดปัตตานี ใช้อาคารบริหาร
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) เขตอุตสาหกรรมปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาพยาบาล 

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
ไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จังหวัดปัตตานี ใช้อาคารบริหารเขต 
อุตสาหกรรมปัตตานีเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบอนุมัติ จ านวน 
16 เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้จังหวัดปัตตานีใช้อาคารบริหาร  
เขตอุตสาหกรรมปัตตานีเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

     เป็นอันว่า สภาเห็นชอบให้จังหวัดปัตตานีใช้อาคารบริหารเขต 
อุตสาหกรรมปัตตานีเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ด้วยจ านวนเสียง 16 เสียง ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.6 ญัตติ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการ

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ ๒๖๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด
ปัตตานี มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี บัดนี้ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่งตั้ง 
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คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
สภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน ๘ ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการ 
จัดการศึกษา ประกอบด้วย   

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม  ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

๒ . รองศาสตราจารย์  ด ร .อิบ รอ ฮีม   ณ รงค์ รั กษ า เขต   ต าแห น่ ง               
รองศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ  ต าแหน่ง  คณบดีคณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

๔. ดร.รัชดา  เชาวน์เสฏฐกุล  ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 

     ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด  ต าแหน่ง  ข้าราชการบ านาญ 
     ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา  ล่านุ้ย  ต าแหน่ง  ข้าราชการบ านาญ 
     ๗. ดร.อุสมาน  สารี ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ 

 ๘. นายฮาริซ์  กาซอร์   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน   
ต าบลบานา องค์การบริหารส่วนต าบลบานา  

ดังนั้น จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ 
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จ านวน ๘ ราย มาเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

  
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    ขอบคุณ ค่ ะ  นายกฯ ขอความ เห็ นชอบแต่ งตั้ งผู้ ท รงคุณ วุฒิ เป็ น            
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมาชิกสภาฯ     

ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ   
อยู่ในที่ประชุม จ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติค่ะ 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ 
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบอนุมัติ 
จ านวน 16 เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ 
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบ  ไม่มี
นะคะ 
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     เป็นอันว่าสภา เห็นชอบแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ด้วยจ านวนเสียง 16 เสียง ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่  
5.7  ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก 
ผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นั้น 

เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม      
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
– 19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) กรณีหากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและ
บรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ ด้วยการงดหรือลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม และการงดหรือลดการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถด าเนินการได้โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจออกประกาศงด
หรือลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ได้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
โรงแรมฉบับปัจจุบัน  ได้แก่  พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติโรงแรมที่บัญญัติไว้เดิมทั้งหมด (พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478) 
และให้ใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน
โรงแรมเดิมได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน และมีบทบัญญัติหลายข้อที่ไม่เหมาะสม
กับการด าเนินการในปัจจุบัน  จึงเป็นการสมควรยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก 
ผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และออกข้อบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นใช้แทน ดังนั้น 
เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม   
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ในเขตจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บไปใช้     
ในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขต
จังหวัดได้มากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ฉบับนี้ โดยมีหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติดังนี้ 

หลักการ 
ให้มีการยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเรื่อง การเรียก

เก็บภาษีค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ พักในโรงแรม          
พ.ศ. 2542 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

เหตุผล 
ด้วยกฎหมายว่าด้วยโรงแรมฉบับปัจจุบันได้แก่พระราชบัญญัติโรงแรม     

พ.ศ. 2547 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงแรมที่บัญญัติไว้เดิมทั้งหมด (พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2478) และให้ใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแทน โดยได้บัญญัติ      
ค าจ ากัดความขึ้นใหม่แทนค าจ ากัดความเดิม ประกอบกับข้อบัญญัติเดิมได้ใช้บังคับ  
มาเป็นระยะเวลานาน และมีบทบัญญัติหลายข้อที่ไม่เหมาะสมกับการด าเนินการ     
ในปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมเดิม
และออกข้อบัญญัติใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ว่าด้วยการโรงแรมฉบับปัจจุบันและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62  

มาตรา ๕๒ ก าหนดไว้ว่า “ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่น
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น”  

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2563 ต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ท่านนายกฯ ได้ขอความเห็นชอบตราข้อบัญญัติ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
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และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา   
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

สรุปว่า สภาท้องถิ่นจะต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียวก็ได้ แต่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ นับแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ 

ในการพิจารณาวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะต้องตราข้อบัญญัติ
หรือไม่ โดยไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ 
อันสมควร 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็น ๓ วาระ คือวาระที่ ๑ การรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ วาระที่ ๓ การลงมติ หวังว่าสมาชิกสภาฯ    
ทุกท่านคงเข้าใจนะคะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอไหม ขอเชิญท่านรามดิน ค่ะ 

 
นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา         
ส.อบจ.ปน. เขต 2 อ.เมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้า 

            ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 2 อ าเภอเมือง  กระผม ขอเสนอญัตติการพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2563 เป็น 3 วาระรวด ขอผู้รับรองด้วย 
ขอบคุณครับ 
 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว    ขอบคุณท่านรามดิน  อารีอับดุลซอมะ ค่ะ ท่านได้เสนอญัตติการพิจารณา      
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  

บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  พ.ศ. 2563 เป็น 3 วาระรวด  
ผู้รับรองถูกต้องนะคะ 

1. นายอดุลย์  หะยีสาเมาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี  เขตอ าเภอแม่ลาน   ผู้รับรองคนที่ 1 

2. นายอิสกันดา  บากา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี เขต 3 อ าเภอหนองจิก   ผู้รับรองคนที่ 2 
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มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ดิฉัน
ขอมติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุม ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติเสนอญัตติการพิจาณาร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ๓ วาระรวดเดียว กรุณายกมือขึ้นค่ะ 
เห็นชอบจ านวน 16 เสียง นะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติเสนอญัตติการพิจาณาร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ๓ วาระรวดเดียว กรุณายกมือ
ขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

     สรุปว่า สมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมัตเิสนอญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุ งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้ พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ๓ วาระรวดเดียว          
ด้วยจ านวน 16 เสียงนะคะ   

ต่อไปการพิจารณา ในวาระที่ ๑ รับหลักการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจาก ผู้ พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายไหมค่ะ เชิญค่ะ ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ดิฉัน ขอมติค่ะ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ห้องประชุมจ านวน 16 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก 
ผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบด้วยจ านวนเสียง 16 เสียง
นะคะ  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

-  สรุปสมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก 
ผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยจ านวน 16 เสียง ต่อไปค่ะ  

วาระที่  ๒ การแปรญัตติที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นการแก้ไขข้อความร่าง
ข้อบัญญัติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแปรญัตติ  ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ 

วาระท่ี ๒ 
- ไม่มีการแก้ไข 
- ไม่มีการแปรญัตติ 
ถือว่าผ่านวาระท่ี ๒ ต่อไปค่ะ 
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วาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะต้องตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดิฉันจะ
ขอมติในที่ประชุมนะคะ อยู่ในห้องประชุมจ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม 
ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานีเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เห็นชอบด้วยจ านวนเสียง 16 เสียงนะคะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก    
ในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

สรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยจ านวนเสียง 16 เสียง ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้
ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๓     
ด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไปค่ะ ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็จะ
น าไปด าเนินการต่อไป ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่  
5.8 ญัตติ ขออนุมัติเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานีของ 

นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ จ านวน ๑๘ ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ปี เพื่อประกอบ
กิจการห้องเย็น ช าแหละ แกะล้าง ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

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

ในการนี้ นายสุรวิช  ศรีใจพระเจริญ ได้ยื่นค าขอเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ 18 ไร่ เพ่ือประกอบกิจการห้องเย็น และช าแหละ 
แกะล้าง มีก าหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี ในการคิดอัตราค่าเช่านั้น ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี คิดอัตราค่าเช่าปีละ ๑๔.๕๐ บาทต่อที่ดิน ๑ ตารางวา(๑ ไร่= 
๔๐๐ ตารางวา) เช่าที่ดิน 18 ไร่ คิดอัตราค่าเช่าปีละ 104,4๐๐ บาท และให้มีการ
ปรับอัตราค่าเช่าที่ดินดังกล่าว ทุกๆ ๕ ปี ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าเช่าตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  
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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 จึงเสนอญัตติขออนุมัติให้นายสุรวิช  ศรีใจพระเจริญ เช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี มีก าหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ได้ขออนุมัติให้ นายสุรวิช  ศรีใจพระเจริญ   
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน 18 ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี มีสมาชิก 

สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติค่ะ ขณะนี้มีสมาชิก
สภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้นายสุรวิช  ศรีใจพระเจริญ   
เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน 18 ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี กรุณายกมือ
ขึ้นค่ะ เห็นชอบ 16 เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้นายสุรวิช  ศรีใจพระเจริญ   
เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน 18 ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี กรุณายกมือ
ขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่า สภาเห็นชอบอนุมัติให้นายสุรวิช  ศรีใจพระเจริญ  เช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี จ านวน 18 ไร่ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี ด้วยจ านวน 16 เสียงค่ะ 
ต่อไปค่ะ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา    
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยอ าเภอหนองจิก แจ้งว่า มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้
ก าหนดให้อ าเภอหนองจิก จัดตั้งสถานที่กักกันกลางของอ าเภอเพ่ือด าเนินการตาม
มาตรการ Local Quarantine จึงขออนุญาตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี      
ใช้สถานที่บริเวณศูนย์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ 
OTOP) อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กักกันกลางของอ าเภอหนองจิก 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี จึงขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเสนอ
ญัตติด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38  ญัตติ ขอความเห็นชอบให้อ าเภอหนองจิกใช้สถานที่ 
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บริเวณศูนย์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ OTOP) 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กักกันกลางของอ าเภอหนองจิก จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดให้สภาแห่งนี้พิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   พิจารณาแล้วอนุญาตให้นายกฯ เสนอด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวง                 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38 วรรคห้า(6) 

 และขอบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 5.9 ญัตติ ขอความเห็นชอบ
อนุมัติให้อ าเภอหนองจิกใช้สถานที่บริเวณศูนย์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ OTOP) อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กักกันกลาง
ของอ าเภอหนองจิก ขอเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
 

นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ สมาชิกสภา 
นายก อบจ.ปน.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยอ าเภอหนองจิก แจ้งว่า มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้
ก าหนดให้อ าเภอหนองจิก จัดตั้งสถานที่กักกันกลางของอ าเภอเพ่ือด าเนินการตาม
มาตรการ Local Quarantine จึงขออนุญาตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีใช้
สถานที่บริเวณศูนย์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ 
OTOP) อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กักกันกลางของอ าเภอหนองจิก และ
เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ  
จึงมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้
อ าเภอหนองจิกใช้สถานที่บริเวณศูนย์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศูนย์ OTOP) อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กักกันกลางของอ าเภอ
หนองจิก 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

มาตรา 122 “ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ 
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่
ภาคใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุของหน่ วยงานของรัฐยั งใช้บั งคั บต่อไปเท่ าที่ ไม่ ขัดหรือแย้ งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ      
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 
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ข้อ 155 “ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ

ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” 

จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้อ าเภอหนองจิก ใช้สถานที่บริ เวณศูนย์สินค้าหนึ่ งต าบล         
หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ OTOP) อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
เป็นศูนย์กักกันกลางของอ าเภอหนองจิกต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   ขอบคุณค่ะ ท่านนายกฯ ขอความเห็นชอบให้อ าเภอหนองจิกใช้สถานที่ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) บริเวณศูนย์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ OTOP)  

อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กักกันกลางของอ าเภอหนองจิก สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชญิค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉนัจะขอมติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่
ในที่ประชุม จ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉัน ขอมติค่ะ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้อ าเภอหนองจิก ใช้สถานที่บริเวณ 
ศูนย์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ OTOP) อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กักกันกลาง กรุณายกมือขึ้นค่ะ เห็นชอบ 16 เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้อ าเภอหนองจิก ใช้สถานที่ 
บริเวณศูนย์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ OTOP) 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กักกันกลาง กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบ 
ไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่า สภาเห็นชอบอนุมัติให้อ าเภอหนองจิก ใช้สถานที่บริเวณศูนย ์
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ OTOP) อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กักกันกลาง ด้วยจ านวน 16 เสียงค่ะ ต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรืออภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ 

ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้ ดิฉัน ในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ 
ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ หวัหน้าส่วนราชการ 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน  
ท าให้การประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดิฉัน ขอปิดประชุมเพียงแค่นี้ ขอบคุณค่ะ 

   
      ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)     สุทัศน์  สังข์รัตน์  เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
          (นายสุทัศน์  สังข์รัตน์) 
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     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 ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2563 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 แล้ว   
ด้วยจ านวนเสียง       เสียง 
 
 

(ลงชื่อ)       รอฮานี  มาหะมะ   
                  (นางสาวรอฮานี   มาหะมะ) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


