
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2   ครั้งที่ 2   ประจ าปี ๒๕62 
วันที่  26  สิงหาคม  ๒๕62   เวลา  10.0๐ น. 

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

 
 

 ผู้มาประชุม          
1. นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑)  
2. นายมหูมัดอารอฟะห ์ แวบือซา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๒) 
3. นายรามดิน           อารีอับดุลซอมะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๒ อ.เมือง 
4. นายยาการิยา แวลาเตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต ๔ อ.เมือง 
5. นางซารีนา  ยูโซะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 5 อ.เมือง 

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

1. นางสาวรอฮาน ี มาหะมะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ลาป่วย) 
2. นายไฟซอล  อิสเฮาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 1 อ.เมือง (ลากิจ) 

   3. นายตอเละ  เซ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 4 อ.ยะหริ่ง (ลากิจ) 
   4. นายรุสดี    สารอเอง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม        
 1. นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

   2. นางเบญจวรรณ ซูสารอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ ๑) 
   3. นายประยูรเดช คณานุรักษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   4. นายอุดม  ธรรมเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
   5. นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
   6. นางสุร ี  สะหนิบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   7. นายสุทัศน์  สังขรัตน์  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   8. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
   9. นางอาซีซะห์ ว่องไว  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
 10. นางอุใหม  หมัดอาด้ า ผู้อ านวยการกองคลัง 
 11. นางสุดา  ทับทิมทอง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 12. นายประเสริฐ อิบรอเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม 
 13. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง  รอง ผอ.สถานศึกษา รกน.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
 14. นายสมมาตร ช่องชนิล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
 ๑5. นางรัชนี  พวงนาค  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
 16. นายอนุสรณ์ พิทักษ์สันติกุล นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 17. นายอับดุลรอเซะ แซะนุง  นักสันทนาการช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 18. นางสาวกรกนก ยังปากน้ า หัวหน้าฝายบริหารงานบุคคล 
 19. นางไล่ลา  แยนา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 20. นางวีระวรรณ คงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
 21. นางสุวณี  หะยีสาแม หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ 
 22. นางสาวอัยรินทร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 23. นางสาวปาริณดา มาปะ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 24. นายฮานาฟี  มาหะม ุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 25. นายก าพล  จะปะกิยา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 26. ว่าที่ ร.ต.กมล เดชศิริ  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
 27. นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
 28. นายประธาน สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 30. นางวาสนา  อินทสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 31. นางสายชล  คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 32. นางสาวสิริฉัตร อ าพาวัน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 33. นางยุพิน  กากะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ก่อนประชุม  ถึงก ำหนดเวลำประชุมเลขำนุกำรสภำฯ ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำฯ ผู้มำ
ประชุมได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบให้สัญญำณเรียกสมำชิกสภำฯ เข้ำห้อง
ประชุม 

 
นำยสุทัศน์   สังข์รัตน์   เรียนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีที่เคำรพ  สมำชิก
เลขำนุกำรสภำ อบจ.ปน.   สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีผู้ทรงเกียรติ  ฝ่ำยบริหำร  หัวหน้ำส่วน 

รำชกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
ขณะนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 20 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีที่มีอยู่ ถือว่าครบองค์ประชุม  

เนื่องจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ติดภารกิจไม่
สามารถมาท าหน้าที่ในวันนี้ได้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2554 ข้อ 17  รองประธานสภาท้องถิ่น 
มีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภา
ท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความในข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่ งคน ให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามล าดับ 

จึงขอเรียนเชิญนางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (คนที่ 1)  ขึ้นท าหน้าที่ประธานในการประชุมในวันนี้    
ขอเรียนเชิญครับ         

 
 

นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ      
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1)  ท่านนายก  ท่านรองนายก  เลขานุการนายก  ที่ปรึกษา  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้ 

เข้าร่วมประชุม  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตำนีในครั้งนี้  เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  
สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ ำปี  ๒๕๖๒ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วำระที่ ๒ วำระที่ ๓ ซึ่งได้
ก ำหนดไว้ในระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว ขอบคุณสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนที่ได้เข้ำร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอเปิดประชุมและเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ไม่มีนะคะ  
ต่อไปค่ะ          
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     ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ     

  ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม  ไม่มีนะคะ ต่อไปค่ะ 
     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว       
     ๔.๑  ญัตติ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วาระท่ี ๒ 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้พิจารณาและส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติในคราวประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ไปแล้วนั้น บัดนี้ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และต่อไปเป็น
การพิจารณาในวาระท่ี ๒ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการพิจารณาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น ตามข้อบังคับข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ ขอเชิญ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายงานค่ะ  

 
นายอดุลย์   หะยสีาเมาะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   สมาชิกสภา 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติ  

ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ลงมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้
พิจารณา ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยสามัญ      
สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ พิจารณาแปรญัตติ และสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 16 -18 
สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  นั้น ปรากฎว่า ไม่มีผู้ใดยื่นค าเสนอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2562  โดยมีนายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     
มาชี้แจงด้วยตนเอง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติโดยละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการสวงวนค าแปรญัตติ 
ไม่มีการสงวนความเห็น 
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ปรากฎผลการพิจารณา ดังนี้ 
ชื่อข้อบัญญัติ  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 1,2   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 3   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 4,5,6,7  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาต่อไป 
ขอบคุณครับ 

 
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว     ขอบคุณท่านอดุลย์   หะยีสาเมาะ  ค่ะ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวาระท่ี ๒  ร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คณะกรรมการแปรญัตติ   
ได้พิจารณา ปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้ 
หลักการและเหตุผล ข้อที่ ๑ - ข้อที่ ๗  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

     เป็นอันว่า การพิจารณาวาระท่ี ๒  เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ  ต่อไปค่ะ 
     ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑  ญัตติ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ 

ล าดับต่อไปนี้  เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓  ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่      
ตามข้อบังคับข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
 ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่  

 ดิฉันจะขอมติค่ะ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 20 ท่าน 
 -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรุณายกมือขึ้นค่ะ  เอามือลงค่ะ ขอบคุณค่ะ  
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
จ านวน 20 เสียงค่ะ 

-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กรุณายกมือขึ้นค่ะ  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน 0 เสียง   
ไม่เห็นชอบไม่มีนะคะ 

เป็นอันว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เห็นชอบให้ตราเป็นข้อ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน 20 เสียงค่ะ 

    ดิฉัน ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน  ที่ได้ร่วมกัน 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
ด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป  ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็จะน าไป
ด าเนินการต่อไป  ต่อไปค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๒  ญั ตติ   ขอความเห็นชอบอนุ มัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จ านวน ๑ รายการ  
-  รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 
๔ ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๙๕๗,๐๐๐.00 บาท  ส าหรับใช้ใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ ขอเชิญนายกฯ แถลงค่ะ 

 
นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่เคารพ   ท่านสมาชิก  
นายก อบจ.ปน.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน้า 74 ล าดับที่ 3.1.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า 74 
ล าดับที่ 3.1.8 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ ตั้งไว้  957,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณลักษณะ
เบื้องต้นของรถบรรทุก(ดีเซล)ที่จะจัดซื้อตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวซึ่งได้ก าหนดไม่ครอบคลุมตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณที่ก าหนดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สามารถด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ที่เป็นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 1 โครงการ  ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป หน้า 74 ล าดับที่ 3.1.8  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  
957,000.00  บาท  จากเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 
คัน ส าหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)แก้ไขเป็นเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี      
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดซื้อในราคา    
ที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 
นางสาวอุมาวดี   อักษรแก้ว   ขอบคุณค่ะ นายกฯ ขอความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   
รองประธานสภา อบจ.ปน.(คนที่ 1) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๑ รายการ   

-   รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า ๒ ,๔๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๙๕๗,๐๐๐.00 บาท  
ส าหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

-   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอ
มติค่ะ ขณะนี้  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจ านวน 20 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม 

-   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

-  รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ    
ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
๔ ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๙๕๗,๐๐๐.00 บาท  ส าหรับใช้ใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กรุณายกมือขึ้นค่ะ เอามือลงค่ะ ขอบคุณค่ะ  เห็นชอบจ านวน 20 เสียงค่ะ 

         -   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

-   รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๙๕๗,๐๐๐.00 บาท  
ส าหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่เห็นชอบจ านวน 0 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี
นะคะ  

     เป็นอันว่า สภาเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

-   รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า ๒ ,๔๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๙๕๗,๐๐๐.00 บาท  
ส าหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ด้วยจ านวน 20 เสียงค่ะ ต่อไปค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอแนะ

หรืออภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอเชิญค่ะ ท่านนิอันวาร์  นิเดร์หะ  มีเรื่องที่จะ
เสนอแนะในระเบียบวาระนี้ไหมค่ะ เชิญค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนเรียกร้องค่ะ ขอ
เชิญค่ะ ไม่มีเหรอค่ะ สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนมีไหมค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีส าหรับ
วันนี้ ดิฉัน ในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่าน
เลขานุการนายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ท าให้การประชุมครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี ดิฉัน ขอปิดประชุมเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณค่ะ 

 
ปิดประชุม  เวลา 11.30 น. 

 
 
 

 
(ลงชื่อ)      สุทัศน์   สังขรัตน์    เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม 
          ( นายสุทัศน์   สังขรัตน์  ) 
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     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1. นายนิอันวาร์  นิเดร์หะ        ประธานกรรมการ 
2. นายรุสดี  สารอเอง        กรรมการ 
3. นายยูนัยดล  ต่วนปูเต๊ะ   กรรมการ 
4. นายอิสกันดา บากา         กรรมการ 
5. นายรามดิน  อารีอับดุลซอมะ    เลขานุการ/กรรมการ 
ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ  
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันที่  27 กันยายน 2562 แล้ว         
ด้วยจ านวนเสียง  18  เสียง 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)       รอฮานี  มาหะมะ                  
                  (นางสาวรอฮานี  มาหะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 


