
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี 25  กันยายน ๒๕๕6
เวลา 15.0๐ น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
------------------------

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม
๑. นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๒. นายอนุสรณ    มรรคาเขต รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 1
3. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 2
4. นายอรุณ   โตะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 3
5. นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 5
6. นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 7
7. นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  8
8. นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  9
9. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 1
๑0. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 4
๑1. นายสานิตย   ยอดรุง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  2
๑2. นายนิคม  บัวนวล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต 1
๑3. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  3
14. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 2
15. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๑
16. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๒
17. นายอาทิตย   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนงั เขต  1

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีลาประชุม
1. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 1
2. นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต ๑
3. นายธรรมศักดิ์   แดงนอย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 4
4. นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 6
5. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต  3
6. นายสวาท   บินรินทร สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต ๕
7. นายประเสริฐ  แซอ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  1



๒

รายช่ือผูเขารวมประชุม
๑. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2.  นายสมมาตร  มานะกลา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนท่ี 2
3.  นายเทิดศักดิ์ สุระภินันท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
4.  นายวรรโณ   เวชศาสตร ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
5.  นายกอหรี   ปญญายาว ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
6. นายวิบูลย   โตะขุนนุย ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
7.  นางลัญจนา   ภัทราภินันท ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
8.  นายอภิศักดิ์   อารีกุล ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
9. นางสาวเสาวณีย   แซจิว ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
10. นางสาวมัลลิกา   พันธภาค รก.ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
11. นางเกษร    เกตุแกน รก.ผูอํานวยการกองคลัง
12. นายมงคล   ชุมทอง ผูอํานวยการกองชาง
13. นายอมาตย    สุปราณี ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14. นางสาวนารียา  หนุนอนันต ผูอํานวยการกองพัสดุฯ
๑5. นายสุพจน  นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไป ๗
16. นางนาฏยา  หนูสมจิตต นักบริหารงานท่ัวไป ๗
17. นายมารุต   โขขัด ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
18. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
19. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
20. นายปรีชา     ออนประชู ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
21. นายสุเรน   ตาเดอิน ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
22. นายรอบาอัน  มานะกลา อบจ.สตูล
23.  นางสาวธนิศตา  แซหวั่ง จนท.วิเคาระหฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
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ขอประชุม
เลขานุการสภาฯ - บัดนี้ทานสมาชิกฯไดมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญ
นายอภิศักดิ์  อารีกุล ประธานสภาฯข้ึนทําหนาท่ี ขอใหทุกทานยืนข้ึน
ปฏิบัติหนาท่ีแทนช่ัวคราว
ประธานสภาฯ - เชิญนั่งครับ   และเชิญทานอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองคการ
นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย บริหารสวนจังหวัดสตูล ทําหนาท่ีเลขานุการสภาฯชัว่คราวกอน
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - เชิญสมาชิกฯเลือกตัวแทนมาทําหนาท่ีเปนเลขานุการสภาฯ

ชั่วคราว  เชิญเสนอชื่อ  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน
นายสมหมาย   ตุกังหัน - ผมขอเสนอชื่อคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา เปนเลขานุการสภาฯ ขอผู

รับรองดวย
ประธานสภาฯ - ผูรับรองถูกตอง เชิญคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ข้ึนทําหนาท่ีเปน

เลขานุการสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้ง
ท่ี 4 ประจําป  พ.ศ.2556 เพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญ
ตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกใหกับทุกทานแลว ตอไป
ผมจะนําเขาสูระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ วันนี้ไมมี ตอไปผมจะ
นําเขาสูระเบียบวาระท่ี 2

ระเบียบวาระท่ี 2 - ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่อง
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2556 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เม่ือ
คราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1
ครั้งท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2556  เม่ือวันท่ี 24  กันยายน 2556  สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติและได
ส งร างใหคณะกรรมการแปรญัตติข อบัญญัติ  เชิญเลขานุการ
คณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติ

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ - ผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงบันทึก
รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1
ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2556 วันท่ี  24  กันยายน 2556
เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดั
สตูล สืบเนื่องจากการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  เม่ือวันท่ี 24  กันยายน  2556  ได
พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2556
และไดสงรางดังกลาวใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติประชุม
และท่ีประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการเลือกคณะกรรมการ
ดังนี้ 1.  นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล  เปนประธานคณะกรรมการ
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2. นายอนุสรณ   มรรคาเขต   เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติไดมาครบองคประชุมประธาน
กรรมการ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดกลาวเปด
ประชุมมีการเลือกประธานกรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการดังกลาว
และคณะกรรมการไดพิจารณาแปรญัตติ ตามลําดับดังนี้
1  ขอ  1.  ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
2  ขอ  2.  ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
3  ขอ  3.  ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
4  ขอ  4.  ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
5  ขอ  5.  ไมมีการแปรญัตติ    ไมมีการแกไข
คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอสงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  ประจําป
งบประมาณ พุทธศักราช  2556 คืนสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2   และท่ี 3  ตอไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหม ถาไมมีผมก็จะขอมติ
ผานวาระท่ี 2  สมาชิกฯทานใดเห็นชอบผานวาระท่ี 2  โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ   15   เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบผานวาระท่ี 2  โปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ตอไปวาระท่ี 3 ขอบังคับการ

ประชุม ขอ 52  ตอไปจะขอมติท่ีประชุมเพ่ือตราเปนขอบัญญัติ สมาชิก
ฯทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ  โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  15  เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ โปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ตอไปผมจะนําเขาสูระเบียบวาระท่ี

3  เรื่องท่ีเสนอใหม
ระเบียบวาระท่ี 3 - ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
ประธานสภาฯ 2556 เพ่ือโอนเพ่ิมตั้งจายเปนรายการใหมของสวนราชการในสังกัด

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 19,153400.-
บาท เชิญนายกฯแถลง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - กอนท่ีจะแถลงญัตติ ผมขออนุญาตอธิบายในสวนของเอกสารซึ่ง
มีการแกไขเล็กนอยในสวนของเอกสารวันนี้สวนท่ีแกไข อยากจะเรียน
ทานประธานฯและทานสมาชิกฯวาชุดแกไขเราไดนํามาวางใหกับทุกทาน
ประจําโตะท่ีนั่งถาหากวาทานนําชุดเดิมท่ีเจาหนาท่ีไดมอบใหทานไปได
อานกอนนั้นผมจะขอรบกวนทานไดแกไขตามท่ีผมจะนําแกไขตอไปใน
สวนของเอกสารชุดเดิมถาทานเอามาทานจะเห็นวาเขาจะหนีบไปใน
เอกสารมีเปนชุดๆมันเปนชุดละกองผมอยากจะใหทานเอาในเอกสารชุด
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ใหญของกองชางซึ่งอยูหลังกองคลังอยูกอนกองการศึกษาชุดเดิมเอาออก
แลวก็เอาชุดใหมในเอกสารแกไขของกองชางเขาไปเสียบแทนมีแกไขอยู
3 หนา ผมก็ไมอยากใหวุนวายมากก็เลยใหเขาทําชุดใหมมาใหเลย สวน
ของกองการศึกษาฯนั้นหนา 1-9 ก็เอาชุดเกาออกและเอาชุดใหมไปสอด
แทนเหมือนกัน สวนของโรงเรียนนิคมฯในเอกสารแกไขเปน 2/7 ขอให
ทานเอาเอกสาร2/7 ไปแทนในเลมใหญเพ่ือใหถูกตองสวนชุดสุดทายท่ี
เปนของกองชาง 1/2 กับ 2/2 เอาออกเหมือนกันแลวก็เอาเอกสารชุด
แกไขเขาไปเสียบแทน ผมจะขอชี้แจงในเรื่องของการแกเอกสารในสวน
ของกองชางถาเปรียบเทียบเอกสารชุดเดิมกับเอกสารชุดใหมมีแกไขอยู
3  หนา คือ กองชางหนา 7/14  หนา 9/14  และก็หนา 10/14 สวน
ของกองการศึกษาฯมีแกไขในหนา 5/9 และหนา 8/9 เรียบรอยนะครับ
ตอไปผมขอแถลงอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พุทธศักราช
2556  ดวยดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  มีความประสงคขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
ซึ่งเปนงบประมาณเหลือจายของสวนราชการในสังกัดเพ่ือโอนเพ่ิม/
ตัง้จายเปนรายการใหม  รายละเอียดดังนี้
โอนลด งบประมาณท้ังสิ้น  19,153,400.- บาท  จาก

(1)  สํานักปลัดฯ จํานวน 4,252,000.- บาท

(2)  กองกิจการสภาฯ จํานวน 1,451,000.- บาท

(3)  กองแผนและงบประมาณ จํานวน 1,193,000.- บาท

(4)  กองคลัง จํานวน 1,604,000.- บาท

(5)  กองชาง จํานวน 710,000.- บาท

(6) กองการศึกษาฯ จํานวน 4,750,000.- บาท

(7)  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 จํานวน 1,659,000.- บาท

(8)  หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 100,930.- บาท

(9) กองพัสดุฯ จํานวน 248,000.- บาท

(10) งบกลาง สํารองจาย จํานวน 3,185,470.-บาท
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โอนตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ของสํานักปลัดฯ  จํานวน 4 รายการ งบประมาณรวม 108,200.-
บาท ดังนี้
1. คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด 4,000 ANSI
Lumens จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 64,900.- บาท
2. คาจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 150 นิ้ว จํานวน 1
ตัว งบประมาณ 19,900.- บาท
3. คาจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 4 จอ งบประมาณ 12,400.- บาท
4. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 11,000.- บาท
โอนตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ของกองแผนและงบประมาณ  จํานวน 4 รายการ งบประมาณรวม
57,800.- บาท ดังนี้
1. คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด 2,500 ANSI
Lumens จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ 23,900.- บาท
2. คาจัดซื้อหมอตมน้ํารอน ความจุ 21 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 13,500.- บาท
3. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 18 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000.- บาท
4. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA จํานวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 5,400.- บาท
โอนตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ของกองคลัง  จํานวน 4 รายการ งบประมาณรวม 48,000.- บาท
ดังนี้
1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000.- บาท
2. คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร  ขาวดํา 18 หนา/นาที
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,600.- บาท
3. คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท
4. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA จํานวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 5,400.- บาท
โอนเพิ่ม/ตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ของกองชาง จํานวน 12 รายการ งบประมาณรวม
14,392,100.- บาท ดังนี้
(1) คาจัดซื้อโพล (Pole) สําหรับใชปฏิบัติงานสํารวจ จํานวน 3 อัน

งบประมาณ 4,000.- บาท
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(2) คาจัดซื้อลอวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 1 อัน งบประมาณ
12,000.- บาท

(3) คาจัดซื้อพิน (PIN) สําหรับใชปฏิบัติงานสํารวจ จํานวน 5 อัน
งบประมาณ 1,500.- บาท

(4) ค าจัดซื้ อ เทปวั ดระยะไฟเบอร ใยแก ว  จํ านวน  2  ม วน
งบประมาณ 3,600.- บาท

(5) คาจัดซื้อตูเอกสารเหล็ก 2 บานเปด จํานวน 2 ตู งบประมาณ
9,000.- บาท

(6) คาจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ FM ยานความถ่ี 245 MHz
จํานวน 5 เครื่อง งบประมาณ 20,000.- บาท

(7) คาติดตั้งระบบปรับอากาศภายในศูนยบริการพิพิธภัณฑภาพถาย
อาคารศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเท่ียว ตามแบบแปลนท่ี
อบจ.สตูล กําหนด งบประมาณ 500,000.- บาท

(8) คากอสรางสะพาน คสล. บนถนนสายบานชองงับ-บานบารายี
ต.นาทอน  อ.ทุงหวา จ.สตูล ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว
22.00 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบจ.สตูล กําหนด งบประมาณ
2,700,000.- บาท

(9) คากอสรางสะพานสําหรับเทียบเรือ ม. 3 ต.ตํามะลัง อ.เมือง
จ.สตูล ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 40.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนท่ี อบจ.สตูล กําหนด งบประมาณ 700,000.- บาท

(10)คากอสรางถนน คสล. สายเลียบคลองมําบัง ม.5 ต.บานควน อ.
เมือง  จ.สตูล ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
1.341 กิโลเมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,705 ตารางเมตร
ต า ม แ บ บ แ ป ล น ท่ี  อ บ จ . ส ตู ล  กํ า ห น ด  ง บ ป ร ะ ม า ณ
6,142,000.- บาท

(11)คากอสรางเข่ือนหินปองกันคลื่นซัดชายฝง บานยะระโตดใหญ ม.
5 ต.เกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล  โดยใชหินใหญจํานวนไมนอย
กวา  3,800 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนท่ี อบจ.สตูล
กําหนด  จึงขอโอนเพ่ิม 3,300,000.- บาท รวมงบประมาณ
6,800,000.- บาท

(12)คาซอมแซมโปะเทียบเรือ เกาะหลีเปะ ม.7 ต.เกาะสาหราย อ.
เมือง จ.สตูล งบประมาณ 1,000,000.- บาท

โอนตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ของกองการศึกษาฯ จํานวน 1 รายการ คือ คาจัดซื้อกระดาน
อิเล็กทรอนิกส ขนาดไมนอยกวา 75 นิ้ว ระบบอินฟาเรด  จํานวน
1 ชุด งบประมาณ 96,300.- บาท
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โอนตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  จํานวน 4 รายการ งบประมาณรวม
4,451,000.- บาท ดังนี้
1. คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 200,000.- บาท
2. คากอสรางอาคารเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 อาคาร คสล.
2 ชั้น พ้ืนท่ีรวม  ไมนอยกวา 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี
อบจ.สตูล กําหนด งบประมาณ 3,525,000.- บาท
3. คากอสรางกําแพงโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ยาว 192.00 เมตร
พรอมประตู 2 ชอง  ตามแบบแปลนท่ี อบจ.สตูล กําหนด
งบประมาณ 576,000.- บาท
4. สมทบคากอสรางสวมโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตามแบบแปลน
ท่ี อบจ.สตูล กําหนด งบประมาณ 150,000.- บาท
รวมโอนเ พ่ิม/ตั้ งจ าย เปนรายการใหมครั้ งนี้ เปน เ งิน ท้ั งสิ้ น
19,153,400.- บาท รายละเอียดตามสําเนาบัญชีโอนงบประมาณท่ี
ไดแจกใหกับทุกทานแลว อาศัยอํานาจตามความ ขอ 27 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  จึงเสนอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหม  ถาไมมีผมจะขอ
มติ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบตามท่ีทานนายกฯแถลง โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 15 เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานไมใดเห็นชอบตามท่ีทานนายกฯแถลง โปรดยก

มือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกฯแถลง ตอไปผมจะ

นําเขาสูระเบียบวาระท่ี 4
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืน ๆ เชิญนายกฯ
ประธานสภาฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - เนื่องจากชวงนี้จะเปนชวงซึ่งจะสิ้นปงบประมาณผมอยากจะ

เรียนทานสมาชิกฯทุกทานวาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จําเปน
ท่ีจะตองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อีก  1  ครั้ง
เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบหลายๆสวนซึ่งเรากันไวเราเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและก็ในสวนของ
ขอบัญญัติเพ่ิมเติมซึ่งทานสมาชิกฯไดกรุณาใหเกียรติไดผานอนุมัติไป
แลวจําเปนท่ีจะตองกันเงินขออนุมัติกันเงินและขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเปนปงบประมาณหนาซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีของสภาฯแหงนี้ท่ี
จะอนุมัติดังนั้นนี้ผมเองจึงอยากจะเสนอสภาแหงนี้วาขอใหมีการ
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กําหนดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 5  ประจําป
2556 ในวันท่ี  30  กันยายน  2556  อีกครั้งหนึ่งในเวลา
09.30 น. จะเปนในเรื่องของการขออนุมัติกันเงินงบประมาณและ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินสวนเอกสารเดี๋ยวหลังจากเลิกประชุม
แลวเจาหนาท่ีคงจะไดเอามาแจกใหกับทานสมาชิกฯรบกวนทานรับ
กลับไปดวยไมตองไปแจกอีก และอีกนิดเอกสารมีความคลาดเคลื่อน
ในเรื่องตัวเลขเพ่ือใหถูกตองรบกวนทานเปดดูของกองชางเปน
เอกสารชุดใหญ หนา 4/14 ของกองชาง ขอนุญาติแกตัวเลขในชอง
ใหญคําชี้แจงงบประมาณรายจายกรณีมีการเปลี่ยนแปลงคาจัดซื้อตู
เอกสารเหล็ก 2 บานเปด ตั้งไว 9,900.-บาท แกไขเปน 9,000.-
บาท จะไดตรงกับในชองลางสุดของรายการท่ี 1 ในยอดโอน
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนไหม  เชิญเลขานุการสภาฯอานกําหนดการประชุม
เลขานุการสภาฯ - กําหนดนัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 5 ประจําป

2556  ในวันท่ี  30  กันยายน  2556  เวลา 09.30  น. ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตลอดจนเรื่อง
สําคัญอ่ืนๆ ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน
นายสมหมาย   ตุกังหัน - ผมอยากจะนําเรียนทานประธานสภาฯวาเม่ือตอนเชาผมไดไป

กินกาแฟท่ีรานแถวๆตําบลยานซื่อพ่ีนองประชาชนท่ีนั่นเขาฝากขอบ
คุณทานนายกฯคณะผูบริหารวาไดจางครูตางประเทศมาอยูบานเรา
หลายคนก็ตอนนี้แถวรานน้ําชาเขาเริ่มพูดภาษาตางประเทศกันแลว
วันนี้ผมไปกินน้ําชาผมก็ไดยินชาวบานพูดกันไดบางแตวาพอมาถาม
ชื่อผมก็ตอบไดแตพอถามเปนอยางอ่ืนผมก็ลืมหมดเดี๋ยวนี้ลูกผมกลับ
จากโรงเรียนก็พูดภาษาอังกฤษแลวตรงนั้นพ่ีนองก็ฝากชมมาวาทาน
นายกฯมีวิสัยทัศนท่ีดีเราก็สบายใจดวยในฐานะท่ีเราเปนสมาชิกฯก็
ในสวนของเรื่องท่ีฝากในปหนา พวกเราสมาชิกฯไมอยากใหสภาฯ
แตกแยกในการแปรญัตติอะไรตางๆพวกเราไมมีพวกเราไมตองการ
ใหเปนอยางนั้นเพราะคณะผูบริหารไดตั้งงบประมาณไวแลวแตวาใน
การตั้งงบประมาณครั้งใหมก็ใหดูแลใหเหมาะสมกวานี้ฝากตรงนั้น
ดวยและเม่ือวานก็พูดถึงเรื่องการแบงเขตเลือกตั้งในสวนของเขต 9
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ถาเปนไปไดก็ขอสมาชิกฯอีก 1 คน มาอยู
ในเขตนั้น  ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - จะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการกําหนดเขต

เลือกตั้งจริงๆแลวสวนนี้ผมอยากจะเรียนทานสมาชิกฯวาไมใชอํานาจ
หนาท่ีของฝายบริหารท่ีจะไปกาวกายในเรื่องของการแบงเขตเลือกตั้ง



๑๐

ของทานสมาชิกฯถาสมมติวาทานคิดวาทานไมไดรับความเปนธรรม
ไมวาจะเปนในเรื่องของการดูแลพ่ีนองประชาชนทานมีสิทธิ ท่ี
รองเรียนไปท่ี กกต.ไดเพ่ือใหพิจารณากําหนดเขตเลือกตั้งใหมแตผม
อยากจะเรียนวาเหมือนเขต 9 ท่ีทานสมาชิกฯบอกมาเพ่ิงจะถูก
ตัดสินมาในการเลือกตั้งครั้งท่ีผานมาแลวก็ตัดสินกันอยูหลายรอบทํา
ใหการเลือกตั้งของสมาชิกฯลาชากวากําหนดไปซึ่งตรงนั้นมันเปน
เรื่องของ กกต.เองตอนนี้ถาสมมติวาเรารองเรียนไปท่ี กกต.ตอนนี้ผม
เขาใจวา กกต.เองก็คงจะยังไมสามารถทําอะไรไดเพราะวา กกต.
อาจจะตองรอสรุปกอนท่ีทานสมาชิกฯจะหมดวาระเล็กนอยวา
ประชากรตามเขตเลือกตั้งเดิมท่ีไดกําหนดไวเขตไหนเหลื่อมล้ํามาก
เกินไปแตถาแตกตางกันเขาก็จะเคลียรใหมใหเพ่ือไมใหตางกันเพราะ
กฎหมายกําหนดไววาไมใหตางกันมากแตถาเกิดวาไมตางกันมากผมก็
ไมแนใจวาเขาจะปรับใหมใหหรือเปลาเพราะวาการปรับตรงนี้มันก็
ตองสอบถามประชาชนเขามีการตั้งกรรมการก็เสนอแนะวาถารูสึกอึด
อัดก็ลองทําหนังสือแจงขอรองเรียนไปท่ี กกต.วาใหพิจารณาแบงเขต
เลือกตั้งใหมในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราวตอไปซึ่งก็อาจจะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษก็ไดก็ลองดูถาเราไมบอกเขาไมรองเรียน
เขาก็คิดวาเราอยูสบายก็ควรจะเปนทานสมาชิกฯเจาของพ้ืนท่ี
รองเรียนไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม ถาไมมีผมขอเลิกประชุม
เลิกประชุม - เวลา  16.40 น.


