
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี 1  ประจําป%  ๒๕63 

วันท่ี   29 กันยายน   ๒๕63 
เวลา  09.30น. 

ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
1.ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล     
2.  นายหรนอุศมา รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล        คนที่ 1 
3.นายธรรมศักดิ์   แดงน�อย รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล        คนที่ 2 
4.นายประมวล   ธรรมรักษา เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
5.  นายอรุณ   โต2ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
6.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  5   
7.  นายอะหมาด   หลงจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  8 
8. นายสมพล   อาดํา  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง    เขต  9  
9. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
10. นายเอียด   ชูช วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
11. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า       เขต  1 
๑2. นายสานิตย�   ยอดรุ ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
13. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   
14. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 
 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
 - ไม มี 
 
  

 

 

 

 “อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด!วยใจเป&นธรรม” 



~	๒	~	

 

รายชื่อผู/เข/าร�วมประชุม 
๑.นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายวรรโณ  เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3. นายกอหรี  ปDญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4. นายวิบูลย�  โต2ะขุนนุ�ย ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 1 
6. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร� รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 2 
7. นายประพันธ� สารานพคุณ หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด 
8. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
9. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑0. นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
11. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง ผู�อํานวยการกองช าง 
๑2. นายอรุณ  อาดํา แทนผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑3. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
14. นางปุญณิศา  ช วยนุ�ย แทนผู�อํานวยการกองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
15. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
16. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
17. นางอภิญญา  ถีระวงศ� นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
18. นางสาวบุษยรัตน�  บัวดวง นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ 
19. นางจิญมน  แสงจันทร� เจ�าพนักงานธุรการ   ชํานาญงาน 
20. นางสาวหนูพันธ�  รอดโอ หัวหน�าฝJายการบัญชี 
21. นายมารุต   โขขัด ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
22. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นายสมศักดิ์  กาเส็มส2ะ ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นายสุเรน  ตาเดอิน ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. นายสุกิจ  สามี ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด!วยใจเป&นธรรม” 
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รายชื่อผู/เข/าฟ6งประชุม 
1. นางนุธิตา  ขุนแก�ว หัวหน�าฝJายการเงิน 
2. นางนุชลักษณ�  สุขประเสรฐิ หัวหน�าฝJายติดตามและประเมินผล 
3. นางสาวมัลลิกา  พันธภาค หัวหน�าฝJายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
4. นางสาวจิณัฐนชา  พัณณ�ธพสฐิ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
5. นางปุณิกา  สุวรรณโณ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
6. นางสาววิลาสินี  บารา นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
7. นางจิราพร  สมาธิ เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางสาวอังสณา  อังสุภานิชย� เจ�าหน�าที่วิเคราะห�นโยบายและแผน 
9. นางสาวอุษณี  ตาเดอิน เจ�าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
10. นายชมลเดช  ช่ืนกิจรุ งเรือง ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
11. นางสาวสร�อยสุดา  หมาดหยัน ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
12. นางปรัสรา  หลงหัน ผู�ช วยเจ�าพนักงานธุรการ 
13. นายวิริยะ  ปะจู ครูอาสาพัฒนากีฬา 
14. นางสาวนาวียา  อาดํา ผู�ช วยนักวิชาการศึกษา 
15. นายชินวัตร  ดาแลหมัน พนักงานขับรถยนต� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.3๐ น. 
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ข/อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง เรียกเปOดสมัย 

นายประมวล ธรรมรักษา ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2 ประจําปP พุทธศักราช 2563 ประธานสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห ง
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พุทธศักราช
2540 แก�ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3พุทธศักราช 2546 และแก�ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2562 ตามความว าเมื่อเปRนการ
จํา เปR น เพื่ อประ โยชน� แห งองค� ก ารบริ หารส วน จั งหวั ด 
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดเปRนวิสามัญก็ได� หรือนายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดหรือสมาชิกภาองค�การบริหารส วนจังหวัด 
จํานวนไม น�อยกว าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดเท าที่มีอยู อาจทําคําร�องยื่นต อประธานสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดขอให�เปOดประชุมสมัยวิสามัญได� 
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดได�กําหนดสมัยประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปP พุทธศักราช 2563 มีกําหนด 
7 วัน นับตั้งแต วันที่ 25 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 
2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 
25 กันยายน 2563  ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก�ว ประธานสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดเมื่อสมาชิกฯมาครบองค�ประชุมแล�ว
ขอเชิญประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลขึ้นทําหน�าที่
ขอให�ทุกท านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท าน 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก/ว รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท านปลัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ท านรองปลัดฯ ท านสมาชิกสภาฯ และ   
ท านผู�อํานวยการสังกัดกองงานต างๆ วันนี้เปRนการประชุมสภา    
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจําปP พ.ศ.2563 เพื่อ   
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตามระเบียบวาระของ   
การประชุมที่ได�จัดวางบนโต2ะท านแล�ว     

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 
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ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ/งต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ  1.1 ประกาศแก�ไขแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) องค�กรบริหารส วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปP 2562 
แก�ไขครั้งที่ 5/2563  

  1.2 ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปP  2562 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6/2563)และ(เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2563) 

 ต อไปผมจะนําเข�าสู ระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปP พ.ศ.2563 วันที่ 
5 สิงหาคม 2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปP 
พ.ศ.2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ขอเชิญเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล าวรายงาน 

เลขานุการ/ 
คณะกรรมการตรวจรายงาน - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรง 

นางสาวยาสนี หลังจิ เกียรติ ทุกท าน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ทํา
การตรวจรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปP พ.ศ.2563 วันที่ 
5 สิงหาคม 2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปP 
พ.ศ.2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยทําการตรวจสอบ 

  ส วนที่ 1 ปกรายงานการประชุม ดังกล าว  
  ส วนที่ 2 รายช่ือสมาชิกสภาที่มาประชุม และไม มาประชุม 

ผู�เข�าร วมประชุม ผู�เข�าฟDงการประชุม 
  ส วนที่ 3 เวลาเริ่มประชุม 
  ส วนที่ 4 ข�อประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ�งต อที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 3 กระทู�ถามไม มี 
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท�องถิ่น     

ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล�ว ไม มี 
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม  4 เรื่อง  
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  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ที่ได�มีท านสมาชิกฯอภิปราย 
 ส วนที่ 5 เวลาเลิกประชุมสภาดังกล าว 
 ส วนที่ 6 รายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้ง

ดังกล าว จึงเสนอให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
พิจารณาและรับรอง ต อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะแก�ไขรายงานการประชุมไหม ถ�าไม 
มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ฉบับ สมาชิกฯ
ท านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเปRน
เอกฉันท�  

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู/ถาม 
ประธานสภาฯ  (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 4  
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท/องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภาฯ เสร็จแล/ว  (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม� 
ประธานสภาฯ  5.1 ญัตติ การคัดเลือกสมาชิสภาองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสตูล เพื่อแต�งตั้งเปIนกรรมการแผนพัฒนา
ท/องถ่ินระดับจังหวัดสตูลแทนคณะกรรมการชุดเดิมท่ีหด
วาระลงในวันท่ี 6 กันยายน 2563 จํานวนไม�เกิน 5 คน
เชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่ 
นายสัมฤทธ์ิ  เลียงประสิทธ์ิ เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ขอเสนอญัตติการ

คัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อแต งตั้ง
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เปRนกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นระดับจังหวัดสตูล 
แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ตามที่จังหวัดสตูลได�มี
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง แต งตั้งคณะกรมการประสาน
แผนพัฒนาท�องถิ่นระดับจังหวัด ลงวันที่  6 กันยายน 2561 ซึ่ง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นระดับจังหวัดที่มาจาก
สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่คัดเลือกกันเองไม 
เกิน 5 คน ในฐานะคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่น
ระดับจังหวัด ได�ครบวาระการดํารงตําแหน ง2 ปP เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2563 แล�วนั้น เพื่อให�จัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น มีการประสานและบูรณการจัดทํา
แผนพัฒนาภาพรวมของจังหวัดให� เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคล�องกับ มาตรา 53/1 วรรคท�ายแห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ นดิน พุทธศักราช 
2534 มาตรา 45(4) แห งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส วน
จังหวัด พุทธศักราช 2540 มาตรา17(3) แห งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก องค�ปกครอง
ส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2542 และมาตรา 19 วรรคท�าย 
แห งพระราชกฤษฎีกาว าด�วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ ม
จังหวัด แบบบูรณการพุทธศักราช 2561 จึงกําหนดให�มี
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นระดับจังหวัดขึ้น 
เพื่อให�องค�การบริหารส วนจังหวัดเปRนเจ�าภาพสนับสนุนราชการ
ส วนท�องถิ่นอื่นในการพัฒนาท�องถิ่นประสานและให�ความ
ร วมมือในการปฏิบัติหน�าที่ของราชการส วนท�องถิ่นอื่น ให�จัดทํา
แผนพัฒนาท�องถิ่นขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่นให�สอดคล�อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดการสนับสนุนองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น
อื่น ในการพัฒนาท�องถิ่นการประสานและให�ประสาน และให�
ความร วมมือในการปฏิบัติหน�าที่ขององค�กรปกครองส วน
ท�องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดครั้งนี้องค�การบริหารส วนจังหวัดร วมกับ
สํานักงานส งเสริมการปกครองท�องถิ่น จังหวัดพิจาณาจัดทําร าง
ประกาศคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นระดับจังหวัด 
และให�ท�องถิ่นจังหวัดดําเนินการเสนอให�ผู�ว าราชการจังหวัด 
หรือรองผู�ว าราชการจังหวัดที่มีหน�าที่กํากับดูแลองค�กรปกครอง
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ส วนท�องถิ่นลงนามในประกาศ และแจ�งให�ผู�ได�รับประกาศ
แต งตั้งเปRนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นระดับ
จังหวัดทราบกรณีครบวาระ 2 ปP ให�ปรับปรุงประกาศให�เปRน
ปDจจุบัน ดังนั้น เพื่อให�มีการปรับปรุงประกาศดังกล าวให�เปRน
ปDจจุบันจึงเสนอให�สภาแห งนี้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิก
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่มีความเหมาะสม จํานวน
ไม เกิน 5 คน เพื่อให�จังหวัดสตูลประกาศแต งตั้งเปRนกรรมการ
ป ร ะ ส า น แ ผ น พั ฒ น า ท� อ ง ถิ่ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ส ตู ล แ ท น
คณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ต อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา  

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอรายช่ือคณะกรรมการประสานแผนของ
จังหวัด  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ดิฉันขอเสนอ นาย
ศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง เชิญเสนอคนที่ 2  เชิญคุณอะหมาด 
หลงจิ เสนอช่ือ 

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมขอเสนอ ด.ต.
สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว เปRนคณะกรรมการ ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญเสนอคนที่  3 เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล เสนอช่ือ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่ เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ  ทุกท าน ผมขอเสนอ      
นายเอียด  ชูช วย  ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญเสนอคนที่ 4  เชิญคุณเอียด  ชูช วย
เสนอช่ือ 

นายเอียด  ชูช�วย - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ผมขอเสนอนาย 
ธรรมศักดิ์  แดงน�อง ขอผู�รับรองด�วย 
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ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  เชิญเสนอคนที่ 5 เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 
เสนอช่ือ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ดิฉันขอเสนอ นาย
ประมวล ธรรมรักษา  ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีสมาชิกฯท านใดเสนอเปRนอย างอื่นไหม 
ถ�าไม มีสรุปว าทั้ง 5 คนที่ เสนอมานั้น เปRนคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาของจังหวัด  

  5.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล รายการร้ัว คสล. รอบท่ีทํา
การสภาตําบลควนโดน ท่ีตั้งของพัสดุ หมู�ท่ี 1 ตําบลควน
โดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล  เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ด�วยองค�การบริหารส วนตําบลควนโดนมีความประสงค�จะ
ขอรับโอนทรัพย�สินรายการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ทําการ
สภา ตําบลควนโดน ซึ่งปDจจุบันเปRนองค�การบริหารส วนตําบล
ควนโดน ตั้งอยู หมู ที่ 1 ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัด
สตูล ซึ่งเปRนโครงการก อสร�างโดยองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เปRนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ประเภท
ที่ดินและสิ่ งก อสร�าง สร�างด�วยงบประมาณของกองช าง 
งบประมาณค าก อสร�าง จํานวน 45,000.-บาท ได�มาเมื่อปP
พุทธศักราช 2536 รหัสพัสดุเลขที่ 277-36-0001 ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการพัสดุของหน วยการ
บริหารราชการส วนท�อถิ่น พุทธศักราช 2535 และฉบับแก�ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พุทธศักราช 2553 ข�อ 155 ระบุว า การ
ให�บุคคลใดใช�ประโยชน�หรือได�รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�างของหน วยการบริหารราชการส วน
ท�องถิ่นต�องได�รับความเห็นชอบจากสภาหน วยการบริหาร
ราชการส วนท�องถิ่น นั้น  และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง
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และการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560 มาตรา 122 
ให�ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุ พุทธศักราช 
2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุด�วย
วิธีการทางอีเล็กทรอนิกส� พุทธศักราช 2549 และบรรดา
ระเบียบข�อบังคับประกาศข�อบัญญัติ และข�อกําหนดใดๆเกี่ยวกับ
พัสดุการจัดซื้อจัดจ�าง หรือการบริหารพัสดุของหน วยงานของ
รัฐอื่นที่ไม อยู ภายใต�บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว า
ด� วยการพัส ดุ  พุทธ ศักราช 2535 หรือระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุด�วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส� 
พุทธศักราช 2549 แล�วแต กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ�าง หรือการบริหารของหน วยงาน
ของรัฐยังคงใช�บังคับได�เท าที่ไม ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับปDจจุบันทรัพย�สินดังกล าว องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ไม ได�ใช�ประโยชน�โดยตรงเปRนทรัพย�สิน
ประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�างซึ่งเพื่อความคล องตัวในการดูแล
บํารุงรักษาลดภาระค าใช�จ ายในการดูแลรักษาทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และเกิดประโยชน�ต อทาง
ราชการจึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อ
พิจารณาให�ความเห็นชอบในการโอนทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ให�แก องค�การบริหารส วนตําบลควน
โดน ต อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
ท านเลขาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม   14 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
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 - งดออกเสียง   1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท�  

  5.3 ญัตติ ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล รายการท�าเทียบเรือเจMะบิ
ลัง ตั้งอยู�ตําบลเจMะบิลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  เชิญ
นายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านขอเสนอคําแถลงขอ
ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ด�วยเทศบาลตําบลเจ2ะบิลังมีความประสงค�จะโอนทรัพย�สิน
รายการท าเทียบเรือเจ2ะบิลัง ซึ่งตั้งอยู ที่ตําบลเจ2ะบิลัง อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเปRนโครงการก อสร�างโดยองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล เปRนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�าง ซึ่งสร�างด�วยงบประมาณของ
กองช าง งบประมาณค าก อสร�าง จํานวน 6,800,000.-บาท 
ได�มาเมื่อปPพุทธศักราช 2562 รหัสพัสดุเลขที่ 061-62-
0006 ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการพัสดุของหน วย
การบริหารราชการส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2535 และฉบับ
แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พุทธศักราช 2553 ข�อ 155 ระบุว า 
การให�บุคคลใดใช�ประโยชน�หรือได�รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�าง ของหน วยการบริหารราชการส วน
ท�องถิ่น ต�องได�รับความเห็นชอบจากสภาหน วยบริหารราชการ
ส วนท�องถิ่นนั้น ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560 มาตรา 122 ซึ่งผมได�
แถลงต อสภาไปในวาระที่ 5.2 เปRนข�อความเดียวกันปDจจุบัน
ทรัพย�สินดังกล าวนี้ องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ไม ได�ใช�
ประโยชน�โดยตรงเปRนทรัพย�สินประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�าง ซึ่ง
เพื่อความคล องตัวในเรื่องของการดูแลบํารุงรักษาลดภาระใน
การใช�จ ายในการดูแลรักษาทรัพย�สินขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล และเพื่อให�เกิดประโยชน�ต อทางราชการ จึงขอเสนอ
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อโปรดพิจาณาให�ความ
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เห็นชอบในการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ให�แก เทศบาลตําบลเจ2ะบิลัง ต อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณสมพล  อาดํา 

นายสมพล  อาดํา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  เนื่องจากสะพานท า
เทียบเรือเจ2ะบิลัง ซึ่งเปRนสะพานขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล แต ผลประโยชน�มากสุดคือตําบลเกาะสาหร ายในการใช�
ประโยชน� แต ถ�าโอนไปให�เทศบาลตําบลเจ2ะบิลังตอนนี้ส วนใหญ 
ท าเทียบเรือชาวตําบลเกาะสาหร ายใช�อยู ทุกวัน ทุกเวลา ไม มี
ค าใช�จ ายใดๆทั้งสิ้น แต ถ�าโอนให�เทศบาลกลัวว าต อไปจะมี
ค าใช�จ ายผมอยากเรียนก อนจะโอนนั้น น าจะคุยกับเทศบาล
ตําบลเจ2ะบิลัง และผู�ประกอบการของพี่น�องตําบลเกาะสาหร าย
ก อนดีไหม เพราะตอนนี้เห็นว าและสืบเนื่องว าคณะผู�บริหารไม รู�
ว ามีปDญหาอะไรผมก็ไมทราบแต ได�ข าวมาอย างนั้น ผมว าอย า
เพิ่งโอนได�ไหม ขอฝากไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมขอสนับสนุน
ความคิดเห็นของท านสมพล อาดํา ด�วยความเปRนจริงแล�วนั้น
สะพานขององค�การบริหารส วนจังสตูล นั้น งานหลักของเราคือ
การบริการสาธารณะทีนี้การโอนผมดูในหนังสือที่ขอรับโอนนั้น 
บอกว าให�โอนแบไม มีเงื่อนไขซึ่งผมก็มีความคิดเห็นที่ตรงกับท าน
สมพล อาดํา ที่ได�กล าวไว�ว าถ�าหากเราโอนไปนั้นเขาบริหาร
จัดการและก็มีการเก็บค าผ านทางหรืออะไรก็แล�วแต ในการใช�
สะพานตรงนั้น ความเดือดร�อนก็จะตกอยู กับพี่น�องประชาชน 
แต ความเปRนจริงเขาพูดถึงเรื่องความสะอาดของขยะอยู ในเขต
เทศบาล และเปRนเรื่ องปกติและเปRนหน วยงานที่บริการ
สาธารณะเช นกันเขาก็จําเปRนต�องดูในเรื่องของขยะ แต ถ�าโอนไป
แล�วนั้นเขาทําแบบองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลทําก็คือไม ได�
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เก็บค าผ านทางกับพี่น�องชาวเกาะสาหร าย ที่เดินทางผ านไปผ าน
มา แต เมื่อโอนไปแล�วเขาไปเปลี่ยนกลายเปRนว าไปสร�างรายได�
ให�กับเขานั้น และปDญหาทั้งหมดก็ตกอยู กับพี่น�องประชาชน และ
เรื่องนี้ผมขอให�ชะลอไปก อนและทําความเข�าใจกัน ขอฝากไว�แค 
นี้ครับ  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯ ท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีผมจะขอ
มติต อที่ประชุม ท านเลขาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�เห็นชอบ  11 เสียง 

 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมตไิม เห็นชอบเปRนเอกฉันท�  

  5.4 ญัตติ ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล รายการโครงการพัฒนา
สวนสาธารณะเทศบาลตําบลกําแพง ก�อสร/างเปIนอาคาร
อเนกประสงค� 2 ช้ัน รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.
สตูล ตั้งอยู� ณ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลกําแพง ตําบล
กําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล แก�เทศบาลตําบลกําแพง 
เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านขอเสนอคําแถลงขอ
ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ด�วยเทศบาลตําบลกําแพง แจ�งความประสงค�ขอรับโอน
โครงการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลตําบลกําแพง ตั้งอยู  ณ 
สวนสาธารณะเทศบาลตําบลกําแพง ตําบลกําแพง อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล ซึ่งเปRนโครงการก อสร�างโดยองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล โดยขอสร�างเปRนอาคาร 2 ช้ัน เปRนทรัพย�สินของ
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องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�าง 
สาธารณะประโยชน�สร�างด�วยงบประมาณของกองช าง ตาม
สัญญาจ�างเลขที่ 46/2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 
งบประมาณค าก อสร�าง จํานวน 999,000.-บาท ได�มาเมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ� 2560 รหัสพัสดุเลขที่ 192-60-0001 
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการพัสดุของหน วยการ
บริหารราชการส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2535 และแก�ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พุทธศักราช 2553 ข�อ 155 ระบุว าการ
ให�บุคคลได�ใช�ประโยชน�หรือได�รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�างของหน วยการบริหารราชการส วน
ท�องถิ่นต�องได�รับความเห็นชอบจากสภาหน วยการบริหาร
ราชการส วนท�องถิ่น นั้น และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560 มาตรา 122 
ซึ่งได�แถลงต อสภาไปแล�วในระเบียบวาระที่ 5.2 และ 5.3 
ปDจจุบันทรัพย�สินดังกล าว องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ไม ได�
ใช�ประโยชน�โดยตรงเปRนทรัพย�สินประเภทสาธารณะประโยชน� 
ดังนั้น เพื่อลดค าใช�จ ายในการดูแลบํารุงรักษาหรือปรับปรุง
ซ อมแซม และเพื่อประโยชน�แก ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบล
กําแพง จึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อ
พิจารณาให�ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ให�แก เทศบาลตําบลกําแพงต อไป จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14 คน 

ประธานภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13 เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
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 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท�  

  5.5 ญัตติ ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล รายการท่ีดิน จํานวน 4 ไร�  
14 ตารางวา ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน� เลขท่ี 
981 เลขท่ีดิน 596 พร/อมสระนํ้า จากโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน� ตั้งอยู�หมู� ท่ี 2 ตําบลเจMะบิลัง อําเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล  เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ด�วยเทศบาลตําบลเจ2ะบิลัง มีความประสงค�จะขอรับโอน
ทรัพย�สิน รายการที่ดิน จํานวน 4 ไร  14 ตารางวา ตามหนังสือ
รับรองการทํ าป ระ โยชน�  เ ลขที่  981  เลขที่ ดิ น  596 
งบประมาณ 161,400.-บาท ได�เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2522 
รหัสพัสดุ 002-23-0001 พร�อมสระน้ํา ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน� งบประมาณ 998,500.-บาท ได�มาเมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2558 รหัสพัสดุ 257-58-0008 ซึ่งตั้งอยู ที่ 
หมู ที่ 2 ตําบลเจ2ะบิลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งเปRน
โครงการก อสร�างขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เปRน
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ประเภทที่ดินและ
สิ่งก อสร�าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการพัสดุ
ของหน วยการบริหารราชการส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2535 
และฉบับแก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พุทธศักราช 2553 ข�อ 
155 ระบุว า การให�บุคคลใดได�ใช�ประโยชน�หรือได�รับสิทธิใดๆ 
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�างของหน วยกร
บริหารราชกรส วนท�องถิ่นต�องได�รับความเห็นชอบจากสภา
หน วยการบริหารราชการส วนท�องถิ่น นั้น และพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 
2560 มาตรา 122 ซึ่งกระผมได�แถลงต อสภาไปในระเบียบ
วาระการประชุมก อนหน�านี้ไปแล�ว ปDจจุบันทรัพย�สินดังกล าว 
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องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ไม ได�ใช�ประโยชน�โดยตรงเปRน
ทรัพย�สินและประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�างเพื่อความคล องตัวใน
การดูแลบํารุงรักษาและลดค าใช�จ ายในการดูแลรักษาทรัพย�สิน
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และเกิดประโยชน�สูงสุดต อ
ทางราชการ ซึ่งทางเทศบาลตําบลเจ2ะบิลัง ได�แจ�งว าได�ประสาน
งบประมาณในเรื่องของการทําประปาหมู บ�าน และก็ยังขาดพื้นที่ 
ที่จะใช�ในการวางระบบถังประปาพอดีตรงนั้นก็เปRนสระน้ําพอดี 
ก็สามารถนํา น้ําในสระสูบขึ้นไปใช�เปRนน้ําประปาให�กับชาวบ�าน
ได�ด�วย จึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อ
พิจาณาให�ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ให�แก เทศบาลตําบลเจ2ะบิลัง ต อไป จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปรายไหมเชิญคุณยาสนี  
หลังจิ อภิปราย 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
ที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ในบริเวณนั้นตอนนี้
ได�เปRนสระน้ํา และได�ทําการขุดและก็เอาไปถมที่เมื่อสมัยก อนที่
ดิฉันจะเข�ามาบริเวณนั้นจะสูงเพราะว าเปRนควนอยู  และตรงนั้น
ถ�าชาวบ�านได�ใช�ประโยชน�ก็สมควรจะมอบให�เพราะว าวนข�างบน
นั้นส วนมากเวลาน้ําประปาไม ไหลนั้น และข�างบนกว าน้ําประปา
จะขึ้นไป และตอนที่น้ําประปาไม ไหลคนข�างล างจะใช�ได�ก อนและ
คนข�างบนจะให�ไม ได� และถ�าสมมุติว ามอบส วนนั้นไป ทาง
เทศบาลอาจจะทําประปาและให�ชาวบ�านได�ใช�ประโยชน�ในส วน
ตรงนั้น ขอบคุณค ะ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีผมจะ
ขอมติ ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 
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ประธานภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดอกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท�  

  5.6 ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองส�งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อ
โอนตั้งจ�ายเปIนรายการใหม� หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง 
ประเภทค�าซื้อหรือแลกเปลี่ยนท่ีดิน รายการค�าจัดซื้อท่ีดิน
หรือจัดซื้อท่ีดินพร/อมสิ่งปลูกสร/าง เน้ือท่ีรวมไม�น/อยกว�า 
12 ไร� เพื่อจัดตั้งศูนย�ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให/กับ
ผู/สูงอายุ คนพิการและเยาวชน งบประมาณ 31,000,000.-บาท
เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ ายประจําปPพุทธศักราช 2563 เพื่อ
โอนตั้งจ ายเปRนรายการใหม  ด�วยกองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�จะขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปPงบประมาณพุทธศักราช 
2563 เพื่อ ตั้ งจ ายเปRนรายการใหม  หมวดค าที่ ดินและ
สิ่งก อสร�างประเภทค าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน รายการค าจัดซื้อ
ที่ดิน หรือจัดซื้อที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างเนื้อที่รวมไม น�อยกว า 
12 ไร  เพื่อจัดตั้งศูนย�ส งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให�กับ
ผู�สูงอายุ คนพิการและเยาวชน งบประมาณ 31,000,000.-
บาท โดยขอโอนลดงบประมาณจากรายการ ดังต อไปนี้  

 - กองกิจการสภาฯ 
   1. ค าใช�จ ายในการเลือกตั้ง  งบประมาณ 4800,000.-บาท  
   2. ค าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิก

สภาองค�การริหารส วนจังหวัดสตูล งบประมาณ 1,300,000.-
บาท  

 - กองช�าง 
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 1. โอนลดค าวัสดุก อสร�าง งบประมาณ 1,000,000.-บาท 

  - กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1. ลดค าจัดซื้อที่ดิน งบประมาณ 22,000,000.-บาท  
 2.โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร� งบประมาณ 900,000.-บาท  
 3. งบสํารองจ ายงบประมาณ  1,000,000.-บาท  
  ซึ่งรายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกจ าย

ให�กับทุกท านแล�ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วย
วิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 
2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติม ข�อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ายเปRนรายการ
ใหม ให�เปRนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่น ผมขอถือโอกาสนี้ขอ
เรียนเสริมรายละเอียดให�กับสมาชิกสภาทุกท านได�รับทราบ ใน
รายละเอียดว า เดิมทีที่ท านสมาชิกฯได�เห็นชอบให�องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลโอนตั้งจ ายเปRนรายการใหม ในวงเงิน 
22,000,000.-บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินสิ่งก อสร�างในพื้นที่ไม น�อย
กว า 12 ไร  และตั้งใจว าจะซื้อที่อยู ตรงข�ามกับองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล จากการประสานในเบื้องต�นนั้น ตอนนี้ที่ดิน
แปลงนี้อาจจะมีปDญหาเนื่องจากว าทาง บสก.นั้นเขาตั้งราคาไว� 
23,500,000.-บาท และก็ผมทราบวงในว าขณะนี้นั้นมีเอกชน
ได�เสนอไปที่ส วนกลางที่บอร�ดของบริษัทติดต อซื้อขายกันอยู ใน
ราคาตามที่เขากําหนด ซึ่งจะเปRนราคาที่สูงกว าที่เราต อรองกันไว�
ก็เลยเกิดความไม แน ใจว าเราอาจจะไม ได�ซื้อที่ดินแปลงนั้น 
ประกอบกับมีการประสานงานที่ดินแปลงอื่นๆปรากฏว ามีที่ดิน
อีกแปลงหนึ่งผมคงเรียนทุกท านได�ว าตรงนี้นั้น โดยกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ�างสุดท�ายแล�วนั้น อาจจะเปRนที่ดินแปลงอื่นก็ได�ไม ใช 
ตรงที่ผมเสนอเรียนช้ีแจงตรงนี้ก็ได�แต ว าเรามีการเล็งที่ไว�ว าเรา
จะประกาศในการเชิญชวนให�เจ�าของที่ดินมาเสนออีกครั้งที่เขา
บอกขายไว�นานแล�ว แต ราคาค อนข�างสูงก็คือของโรงเรียน
อนุบาลรุ งทิพย� ซึ่งเปRนที่อยู ในเขตเทศบาลเมืองแล�วตอนนี้เขาก็
ได�ประกอบกิจการแล�ว จริงๆแล�วเขาจะขายราคาทั้งหมด 
36,000,000.-บาท ผมเองก็ได�ไปหารือกับเขาในเบื้องต�นว า
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ผม ไม ท ร าบว าจะซื้ อ ได� หรื อ เปล าแต ถ� า โ อนแล� วมี เ งิ น 
31,000,000.-บาท ถ�าจะขายก็ขายแต ถ�าไม ขายผมจะได�ไป
หาที่ดินแปลงอื่นก็เลยมีความจําเปRนว าจะต�องขอโอนเพิ่มเข�ามา
แต จะซื้อแปลงไหนอันนั้นก็เปRนเรื่องของขบวนการจัดซื้อจัดจ�างก็
ขอเรียนอีกครั้งหนึ่ง แต ถ�าหากว าเราไม มีงบประมาณที่เพียงพอ
ในการตั้งไว�ก อนนั้น สุดท�ายแล�วเราก็จะซื้อไม ได� ก็เรียนท าน
สมาชิกฯได�โปรดพิจาณาให�ความเห็นชอบด�วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายตามที่นายกฯ แถลง ถ�าไม 
มีผมจะขอมติ ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท�  

  5.7 ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%
งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเหลือจ�าย) ของส�วนราชการใน
สังกัด หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง จํานวน 
10,190,300.-บาทเชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ ายประจําปPพุทธศักราช 2563 (งบ
เหลือจ าย) ด�วยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�
จะขอโอนขออนุมัติโอนเ งินงบประมาณรายจ ายประจําปP
พุทธศักราช 2563 เพื่อโอนตั้งจ ายรายการใหม  ในหมวดค า
ครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก อสร�าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ�เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรายการสิ่งก อสร�างของส วน



~	๒๐	~	

 
ราชการในสังกัดงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,190,300.-บาท
ตามรายละเอียด ดังนี้  

  สํานักปลัดฯ  งบประมาณ  728400.-บาท  
  1 .  ค า จัดซื้ อ เครื่ อ งป รับอากาศแบบแขวนระบบ

อินเวอร�เตอร� ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
ติดตั้งห�องสํานักปลัดฯงบประมาณ 55,400.-บาท  

  2.  ค า จัดซื้อ เครื่องป รับอากาศแบบติดผนังระบบ
อินเวอร�เตอร� ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
ติดตั้งที่หน�าห�องรองปลัดฯ งบประมาณ 36,400.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000.-บาท  

  4. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� ALL in One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ LED ขาวดํา 18/
นาที จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  2,600.-บาท  

  6.  ค าป รับปรุงระบบเครื่องเสียงห�องประชุมศูนย�
สารสนเทศเพื่อการท องเที่ยว จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย  

   1. ระบบเครื่องเสียงห�องประชุม  
   2. ระบบเสียง 
   3. ไมล�โครโฟนห�องประชุม  
 งบประมาณ  350,000.-บาท  
  7. ค าปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยลานจอดรถ

องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตามรายละเอียดที่องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ  250,000.-บาท  

  กองกิจการสภาฯ  งบประมาณ  60,000.-บาท  
  1. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ  34,000.-บาท  
  2. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ2ก สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000.-บาท  
  3. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลล�ติฟDงช่ันเลเซอร�หรือ LED 

ขาว/ดํา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  10,000.-บาท  
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  ก อ ง แ ผ น แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ   ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม  
402,000.-บาท  

  1. ค าจัดซื้อเก�าอี้สํานักงานเปRนเก�าอี้อุ�มด�วยผ�าตาข ายขา
เหล็ก ปรับระดับได� จํานวน 17 ตัว งบประมาณ  49,300.-
บาท  

  2. ค าจัดซื้อเครื่องถ ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว/ดํา 
ความเร็ว 40 แผ น/นาที  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
180,000.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อตู�เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 บาน 
แผ นขั้นปรับระดับได� จํานวน 3 ตู� งบประมาณ 20,700.-บาท  

  4. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 6 เครื่อง งบประมาณ  102,000.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล
แบบที่สอง จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000.-บาท  

  6. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลล�ติฟDงช่ันเลเซอร�หรือ LED 
ขาว/ดํา จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 20,000.-บาท  

  กองคลัง  งบประมาณ รวม 222,000.-บาท  
  1. ค าจัดซื้อตู�ล็อกเกอร� 6 ช อง จํานวน 8 ตู� งบประมาณ 

เพื่อใช�งานประจําแหล งท องเที่ยวบ อน้ําพุร�อนทุ งนุ�ย งบประมาณ 
38400.-บาท  

  2. ค าจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้หุ�มด�วยผ�าตาข ายขา
เหล็ก ปรับระดับได� จํานวน 3 ตัว งบประมาณ 8,700.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อโทรศัพท�เคลื่อนที่ ขนาดหน วยความจําไม 
น�อยกว า 32 กิ๊กกะไบต� หน�าจอขนาดไม น�อยกว า 5.45 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 3,500.-บาท 

  4. ค าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร�ไฟฟcา จํานวน 1 เครื่อง 
เพื่ อ ใช� ในงานประจําแหล งท อง เที่ ยวบ อน้ํ าพุ ร�อนทุ ง นุ� ย 
งบประมาณ 5,600.-บาท 

  5. ค าจัดซื้อเครื่องอบผ�าขนาดไม น�อยกว า 15 กิโลกรัม 
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช�งานประจําแหล งท องเที่ยวบ อน้ําพุร�อน
ทุ งนุ�ย งบประมาณ 53,000.-บาท  
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  6. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรบงานสํานักงาน 

จํานวน 5 เครื่อง งบประมาณ 85,000.-บาท  
  7. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ LED ขาว/ดํา 18

หน�า/นาที จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 7,800.-บาท  
  8. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�มัลล�ติฟDงช่ัน หรือ LED 

ขาว/ดํา จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 20,000.-บาท  

  กองช�าง  งบประมาณรวม 6,099,500.-บาท  
  1. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�ดีด จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 

14,500-บาท  
  2. ค าจัดซื้อโทรศัพท�มือถือขนาดหน วยความจําไม น�อย

กว า 32 กิ๊กกะไบต� หน�าจอขนาดไม น�อยกว า 5.45 นิ้ว จํานวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 3,500.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อตู�เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 บาน 
แผ นขั้นปรับระดับได� จํานวน 2 ตู� งบประมาณ 13,800.-บาท  

  4. ค าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 40,000.-บาท  

  5.ค าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง จํานวน 3 เครื่อง 
งบประมาณ 28,500.-บาท  

  6. ค าจัดซื้อเครื่องตัดแต งพุ มไม� ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง 11,000.-บาท  

  7. ค า จัดซื้อเครื่อง ช่ังแบบดิ จิตอล ขนาด 1,000 
กิโลกรัม แท นขนาดไม น�อยกว า 1.5×1.5 เมตร จํานวน 1 ตัว 
งบประมาณ  35,000.-บาท  

  8. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� ALL in One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 34,000.-บาท  

  9. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ LED ขาว/ดํา 18 
หน�า/นาที จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 5,200.-บาท  

  10. ค าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 
เครื่อง งบประมาณ  5,000.-บาท  

  11. ค าก อสร�างโรงจอดรถช่ัวคราวพร�อมรั้วลวดหนาม
และประตูเหล็กลานจอดรถตามแบบแปลนที่องค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ  809,000.-บาท  
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  12. ค าปรับปรุงถนนสาย สต.ถ1-00089 บ�านนาแก�ว 

– บ�านปJาแก บ อหิน ผิวจราจรลาดยางแอสฟDลล�คอนกรีต 
งบประมาณ 5,100,000.-บาท เพื่อจ ายเปRนค าปรับปรุงผิว
จารจร กว�าง 6 เมตร ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร ตามแบบ
แปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และแบบ
มาตรฐานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น  

  กองการศึกษาฯ งบประมาณรวม 1,969,700.-บาท  
  1. ค าจัดซื้อตู�ล2อกเกอร� 8 ช อง จํานวน 2 ตู� เพื่อใช�งาน

ประจําห�องฟOตเนส สนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
งบประมาณ 16,000.-บาท  

  2. ค าจัดซื้อโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด�วย 
โซฟายาว 1 ตัว โซฟาสั้น 2 ตัว เพื่อใช�งานประจําสนามกีฬา
มาตรฐานแห งที่ 2 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล งบประมาณ 
17,000.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อตู�อเนกประสงค� จํานวน 6 ตัว เพื่อใช�ในงาน
ประจําสนามกีฬามาตรฐานแห งที่ 2 องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล งบประมาณ 15,000.-บาท  

  4. ค าจัดซื้อรถเข็นแบบล�อจักรยาน จํานวน 1 คัน เพื่อใช�
งานประจําสนามกีฬามาตรฐานแห งที่ 2 องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล งบประมาณ  7,000.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อโพดี้ยมแบบแสตนเลส ขนาด 48×48 
×116 เซนติเมตร  จํานวน 2 ชุดๆละ 2 ตัว  เพื่อใช�งานประจํา
สนามกีฬามาตรฐานแห งที่ 2 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
งบประมาณ  50,000.-บาท  

  6 .  ค า จัดซื้อ เก� าอี้พลาสติก  ขนาด 53×40×88 
เซนติเมตร จํานวน 50 ตัว เพื่อใช�งานประจําสนามกีฬา
มาตรฐานแห งที่ 2 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล งบประมาณ 
19,000.-บาท   

  7. ค าจัดซื้อถังขยะพลาสติก จํานวน 10 ใบ ขนาด 240 
ลิตร ฝามีช องเปOด/ปOด เพื่อใช�งานประจําสนามกีฬามาตรฐาน
แห งที่  2 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล งบประมาณ  
22,000.-บาท  
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  8. ค าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด เพื่อใช�งาน

ประจําห�องฟOตเนส สนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
งบประมาณ 29,500.-บาท  

  9. ค าจัดซื้อเครื่องตีเส�นแบบโรยปูนชนิดน้ํา จํานวน 1 
เครื่อง เพื่อใช�งานประจําสนามกีฬามาตรฐานแห งที่ 2 องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล งบประมาณ  22,000.-บาท  

  10. ค าจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้หุ�มด�วยผ�าตาข ายขา
เหล็กปรับระดับได� จํานวน 10 ตัว งบประมาณ 29,000.-บาท
 11. ค าจัดซื้อตู� เอกสารแบบรางเลื่อน จํานวน 1 ตู� 
งบประมาณ 84,000.-บาท  

  12. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  17,000.-บาท  

  13. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุกสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.-บาท  

  14. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาว/ดํา 18
หน�า/นาที จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 5,200.-บาท  

  15. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลล�ติฟDงช่ันเลเซอร� หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  15,000.-บาท  

  16. ค าก อสร�างปcองกันการพังทลายของดินสนามกีฬา
มาตรฐานแห งที่ 2 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตามแบบ
แปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล กําหนด งบประมาณ 
1,600,000.-บาท  

  โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6งบประมาณรวม 337,800.-บาท  
  1. ค าจัดซื้อเครื่องถ ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาวดํา 

ความเร็ว 30 แผ น/นาที จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช�งานประจํา
โรงเรียน งบประมาณ 120,000.-บาท  

  2. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ2กสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใช�ในการเรียนการสอน
ห�องเรียนดิจิตอลของโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6 งบประมาณ  
32,000.-บาท  
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  3. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลติฟDงช่ันเลเซอร�หรือ LED ขาว

ดํา จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช�ประจําโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 
งบประมาณ 15,000.-บาท 

  4. ค าจัดซื้อเครื่องมัลล�ติมีเดียร�โปรเจ็ทเตอร� ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI LuMenจํานวน 2 เครื่อง เพื่อใช�ในการ
จัดการเรียนการสอนห�องเรียนดิจิตอลของโรงเรียนนิคมพัฒนา 
ผัง6 งบประมาณ 55,400.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร�ไฟฟcา ขนาดเส�น
ทะแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 2 จอ เพื่อใช�ในการจัดการเรียน
การสอนห�องเรียนดิจิตอลของโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 
งบประมาณ 30,600.-บาท  

  6. ค าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 2 เครื่อง เพื่อ
ใช�ในการจัดการเรียนการสอนห�องเรียนดิจิตอลของโรงเรียน
นิคมพัฒนา ผัง6 งบประมาณ 40,000.-บาท  

  7. ค าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร�อมลําโพง จํานวน 2 ชุด 
เพื่อใช�ในห�องจัดการเรียนการสอนห�องเรียนดิจิตอลโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ 44,800.-บาท  

  กองพัสดุและทรัพย�สิน  งบประมาณ 323,900.-บาท  
  1. ค าจัดซื้อโต2ะทํางานพร�อมเก�าอี้ จํานวน 2 ชุด โดยมี

ลักษณะ ดังนี้ โต2ะขนาดไม น�อยกว า กว�าง 60 เซนติเมตร ยาว 
120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ทําด�วยไม�มี 3 ลิ้นชัก 
เก� าอี้ หุ� มด� วยตาข ายมีที่ พั กแขน ขา เห ล็ก  งบประมาณ 
19,800.-บาท  

  2. ค าจัดซื้อโทรศัพท�เคลื่อนที่ขนาดหน วยความจําไม น�อย
กว า 32 กิ๊กกะไบร� หน�าจอขนาดไม น�อยกว า 5.45 นิ้ว จํานวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 3,500.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 4 เครื่อง งบประมาณ  68,000.-บาท  

  4.ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลล�ติฟDงช่ันเลเซอร� หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ LED ขาวดํา 18 
หน�า/นาที จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  2,600.-บาท  
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  6. ค าปรับปรุงห�องทํางานกองพัสดุและทรัพย�สินตาม

แบบแปลนที่ อ งค�ก ารบริหารส วน จังหวัดส ตูล  กํ าหนด 
งบประมาณ 220,000.-บาท  

  กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต งบประมาณ 47,000.-บาท 
  1. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000.-บาท  
  2. ค าจัดซื้อกล�องถ ายภาพดิจิตอล  จํานวน 1 ชุด เพื่อใช� 

ในงานประจําของกองส งเสริมคุณภาพชีวิต งบประมาณ 
30,000.-บาท  

  โดยขอโอนลดงบประมาณเหลือจ ายของกองกิจการสภาฯ 
หมวดค าใช�สอย รายการค าใช�จ ายในการเลือกตั้ง จํานวน 
10,190,300.-บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่
ได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว อาศัยอํานาจตามความในข�อ 27 
แห งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติม ที่
กําหนดให�การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ�
ที่ดินและสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ ายเปRนรายการใหม ให�เปRนอํานาจอนุมัติของสภา
ท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านดิฉันได�ฟDงนายกฯ 
แถลงเมื่อสักครู  มีอยู หนึ่งข�อที่ฉันขอแสดงความคิดเห็นคือที่บ อ
น้ําพุร�อนนั้น ส วนมากที่บ อน้ําร�อนที่ฉันไปดูมานั้นและไปสัมผัส
มาส วนใหญ นั้น เขาจะใช�เวลาตอนเย็นหรือว าตอนกลางคืนที่ไป
อาบน้ําหรือแช น้ํา ก็เลยอยากจะให�องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล น าจะให�มีคนไปเช าสถานที่เพื่อที่ว าตอนกลางคืนจะเปOดได� 
คนที่จะเข�าไปนั้นจะได�ใช�เวลากลางคืนไปอาบน้ํามันจะได�ไม ร�อน
ถ�าให�ผู�รับเหมาไปดิฉันว าคงจะเหมาะสมมากกว า เพราะว าบ อ
น้ําร�อนเราใช�เวลากลางวันนั้น ก็คือไม ได�รับประโยชน�อะไร แต ว า
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ถ�าเปRนตอนกลางคืนคนก็จะไปแช น้ํา ไปอาบน้ํา มันจะดีกว า
เหมือนกับที่ต างประเทศก็จะมีหลายแห งที่ใช�เวลากลางคืน ขอ
ฝากไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ ท าน
เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13 เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนมติเอกฉันท�  

  5.8  ญั ตติ  ขออ นุมัติ ขยาย เวลา เบิ กจ� าย เ งิน 
งบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2562 
หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ซึ่งยังมิได/ก�อหน้ี
ผูกพัน กองช�าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(โรงเรียนนิคมพัฒนา 
ผัง6) จํานวน 4 รายการ รวมเปIนเงินท้ังสิ้น 8,856,000.-
บาท เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
ขยายเวลาเบิกจ ายเงินกรณียังมิได�ก อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากตามมติที่
ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1 ประจําปPพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2562 ได� อ นุ มัติ กั น เ งิ นงบประมาณรายจ ายประ จํ าปP
งบประมาณ พุทธศักราช 2562 หมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และ
สิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมไิด�ก อหนี้ผูกพัน จํานวน 91 รายการ เปRนเงิน 
36,552,650.-บาท ขณะนี้ยังมโีครงการที่ยังมิได�ก อหนี้ผูกพัน
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ของกองช าง กองกาศึกษาฯและของโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 
จํานวน 4 รายการ รวมเปRนงบประมาณทั้งสิ้น 8,856,000.-
บาทรายละเอียดตามเอกสารที่ได�แจกให�กับทุกท านแล�ว ซึ่งคาด
ว าจะก อหนี้ไม ทันภายใน 30 กันยายน 2563 นี้ ดังนั้นเพื่อ
ไม ให�เกิดความเสียหายแก ทางราชการและเปRนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการรับเงิน การเบิกจ ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครอง
ส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2547 และแก�ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 
พุทธศักราช 2561 ข�อ 59 บอกว า ในกรณีที่มีรายจ ายหมวด
ค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ยังไม ได�ก อหนี้ผูกพัน แต มี
ความจําเปRนต�องใช�จ ายเงินนั้นต อไปอีก ให�องค�กรปกครองส วน
ท�องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต อสภาท�องถิ่นได�อีกไม เกิน
ระยะเวลา 1 ปP กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรค
หนึ่งแล�ว หากองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นยังมิได�ดําเนินการก อ
หนี้ผูกพันให�อนุมัติขยายเวลาเบิกจ ายเงินได�อีก ไม เกิน 1 ปP ต อ
สภาท�องถิ่นจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ ายเงินงบประมาณ
รายจ ายประจําปPงบประมาณ พุทธศักราช 2562 หมวดค า
ครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพันของกอง
ช าง กองการศึกษาฯ และโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 จํานวน 4 
รายการ รวมเปRนเงินทั้งสิ้น 8,856,000.-บาท ไปจนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดที่ได�แจกจ ายให�กับทุก
ท านแล�ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
ท านเลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม  

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
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 - งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท�  

  5.9 ญัตติ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร/าง ซึ่งยังมิได/ก�อหน้ีผูกพันของสํานักปลัดองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด กองกิจการภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองช�าง กอง
การศึกษาฯ และโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองพัสดุและ
ทรัพย�สิน และกองส�งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 78 
รายการ รวมเปIนเงินท้ังสิ้น 51,186,735.-บาท เชิญ
นายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัติกันเงินกรณียังมิได�ก อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ าย
ประจําปPงบประมาณพุทธศักราช 2563 ตามข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง งบประมาณรายจ าย
ประจําปPงบประมาณพุทธศักราช 2563 และบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ ายประจําปPงบประมาณพุทธศักราช 2563 
หมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพัน
ของสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด กองกิจการสภาฯ 
กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองช าง กองการศึกษาฯ 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองพัสดุและทรัพย�สิน และกอง
ส งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 78 รายการ รวมเปRนเงินทั้งสิ้น 
51,186,735.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได�แจกจ าย
ให�กับทุกท านแล�ว ซึ่งคาดว าจะก อหนี้ผูกพันไม ทันภายในวันที่ 
30 กันยายน 2563 เพื่อมิให�เกิดความเสียหายแก ทางราชการ
และเปRนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วย การรับเงิน 
การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2547 แก�ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 ข�อ 59 บอกว าใน
กรณีที่มีรายจ ายหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ยัง



~	๓๐	~	

 
มิได�ก อหนี้ผูกพัน แต มีความจําเปRนต�องใช�จ ายเงินนั้นต อไปอีก 
ให�องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต อสภา
ท�องถิ่นได�อีกไม เกินระยะเวลา 1 ปP  จึงขออนุมัติกันเ งิน
งบประมาณรายจ ายประจําปPงบประมาณ พุทธศักราช 2563 
หมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพัน 
สํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด กองกิจการสภาฯ กอง
แผนและงบประมาณ กองคลัง กองช าง กองการศึกษาฯ 
โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 กองพัสดุและทรัพย�สิน และกอง
ส งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 78 รายการ รวมเปRนเงินทั้งสิ้น 
51,186,735.-บาทไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน  2564 ตาม
รายละเอียดเอกสารที่แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมัติ ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13 เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท�  

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมมีเรื่องที่จะฝาก
ท านประธานฯเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องมาจากปPงบประมาณ 
2562 ที่ได�นําเสนอเปRนงบประมาณ 300,000.-บาท เกี่ยวกับ
การแก�ปDญหาแก�ระบบน้ําที่ศูนย�คุณธรรมจริยธรรม ตอนนี้ก็ได�
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สําเร็จไปแล�ว ก็ขอขอบคุณทางกองการศึกษาฯ และสภาผู�ที่
เกี่ยวข�องทุกคน แต ว า ณ วันนี้งานมันเสร็จสิ้นแต ว าผลประโยชน�
จากเนื้องานที่ออกมาก็ไม ได�ผลตามที่ต�องการ ปรากฏว าผมก็ได�
พูดแล�วตอนแรกที่จะเจาะบาดาล ผมว าตรงนี้มันเจาะไม ได� แต 
ถ�าเจาะต�องเจาะให�ลึกจริงๆ และผมไปถามช างเจาะว าประมาณ
กี่เมตร เขาบอกว าประมาณ 20 เมตร เพราะถ�าแบบนี้ก็ไม พ�น
ช้ันบาดาลเลย การเจาะอย างน�อยต�อง 40 เมตร กว าจะถึงน้ํา
บาดาล ปรากฏว าตอนนี้เปRนน้ําสีดําและก็มีกลิ่น และก็สูบไม ได� 
และวันก อนมีเยาวชนมาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ก็
ปรากฏว าใช�น้ําไม ได�เลย ผมก็เลยแก�ปDญหาเฉพาะหน�าไว�ก อน 
ผมก็ไปเอาเครื่องสูบน้ําคลองมาเข�าที่เก็บน้ํา แต ในส วนน้ําคลอง
นั้นมันมีขุ นเพราะช วงนี้เปRนฤดูฝน ก็เลยใช�ไม ได�เพราะที่เราลงทุน
ไปแล�วนั้น มันก็เสียประโยชน�เพราะต�องมาแก�ไขใหม  หรือว า
เจาะให�ลึกลงไปหรือว าเอาน้ําในลําคลองมากรองก อน ก อนที่จะ
นําลงไปในถังน้ํา เพราะในช วงฤดูแล�งไม มีปDญหาใช�ได�ไม ต�อง
กรอง ผมให�เลือก 2 ทางนี้ คือ ต�องไปเจาะบาดาลเพิ่ม หรือ มา
ทําที่กรองน้ําและเอาน้ําคลองมาใช� ผมขอฝากไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ในเรื่องของสนามกีฬา
มาตรฐานแห งที่ 2 ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ณ 
ตอนนี้ยังขาดเครื่องเสียง เวลาในการจัดการแข งขันในระดับ
ต างๆนั้น มันไม มีเครื่องเสียงที่จะใช�ซึ่งผมก็ได�หารือมาทางท าน
นายกฯซึ่งเราไม สามารถที่จะซื้อจากเงินเหลือจ ายปลายปP ไม 
สามรถที่จะไปซื้อได�เพราะว าเราไม มีแผน เพราะฉะนั้นผมเคยพูด
ในที่ประชุมแห งนี้ในหลายๆครั้งแล�วว าเกี่ยวกับแผนที่เราเข�า
เอาไว�นั้น ซึ่งผมได�ถามไปว าแผนนั้นสําคัญมากน�อยแค ไหน 
เพราะทุกครั้งเราเสียโอกาส ไม ใช ครั้งนี้ครั้งเดียวและหลายๆครั้ง
เราก็เสียโอกาสเวลารัฐบาลแจ�งข าวมาว ามีงบประมาณที่จะส ง
ให�กับท�องถิ่นไม ว าจะเปRนจากกรมส งเสริมเอง หรือว าจาก
กระทรวงมหาดไทย เราเสียโอกาสไปในหลายๆครั้ง เพราะว าเรา
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ไม มีโครงการอยู ในแผน เราก็สังเกตได�ว าองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลเรา งบประมาณเวลาขอไปนั้น เหมือนกับองค�การ
บริหารส วนจังหวัดอื่นๆซึ่งตรงนี้ผมทํางานอยู ในสมาคมองค�การ
บริหารส วนจังหวัด ผมก็จะเห็นข�อมูลทั้งหมดว าแต ละจังหวัดเขา
ได�งบประมาณมากน�อยแค ไหน บางที่เขาได�มากเพราะว าเขามี
แผนที่อยู ในแผน แต ของเราบางอย างเร าไม ได�เขียนไว�ในแผนมัน
ก็เลยเสียโอกาสอย างเช นสนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลแห งที่ 2 ก็ไม มีในแผน พี่น�องประชาชนที่ไปใช�บริการก็เสีย
โอกาส ก็ฝากท านประธานฯผ านไปยังผู�บริหารในเรื่องของแผน
ว าเราสมควรที่จะให�โครงการหลายๆโครงการให�อยู ในแผน ผม
คิดว าแผนก็เปRนส วนหนึ่งของตัวช้ีวัดแต คิดว าไม น าจะเกิดปDญหา
มากมาย ไม ต�องเอาร�อยเปอร�เซ็นต�ไม จําเปRนว าจะต�องได�ตัวช้ีวัด
เต็มร�อย และผมอยากจะฝากไว�และอย าให�เสียโอกาส ขอฝากไว�
แค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญนายกฯช วย
ช้ีแจงในส วนที่สมาชิกสภาฯ เสนอมา  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ก็ขออนุญาตช้ีแจงใน
ส วนที่ท านสมาชิกฯได�สอบถามมาเมื่อสักครู  โดยข�อเท็จจริงแล�ว
บ อน้ําร�อนเวลาเปOดหรือปOด เราเปOดตั้งแต  05.00 น.ไปจนถึง 
20.00 น. ที่เราเปOดบริการอยู ทุกวัน เพราะฉะนั้นเวลาที่ท าน
บอกว าจะเอาไปให�เอกชนเช าแล�วมาเปOดตามเวลาที่เรากําหนด
นั้น ตรงนี้ผมเข�าใจว า ของเราก็บริการตามมาตรฐานอยู แล�วโดย
ปกติหลังจาก 2 ทุ ม ก็ไม มใีครมาใช�บริการแล�ว ตอนนี้ถ�าหากว า
จะให�เอกชนมาเช าไปทํานั้น ตอนนี้มันมีประเด็นอยู ว างานที่เรา
ทําอยู นั้น และที่เราประเมินนั้น ผลกําไรที่เกิดจากการให�บริการ
มันยังค อนข�างน�อย ค าใช�จ ายที่เกิดขึ้นส วนใหญ ก็เปRนค าใช�จ ายที่
จําเปRนจริงๆก็คือค าดูแลของเจ�าหน�าที่ ของเวรยาม ของแม บ�าน 
ซึ่งเราก็ใช�เท าที่จําเปRนและก็ค าไฟฟcาเปRนส วนใหญ  ค าใช�จ าย
อื่นๆก็ไม ได�มากมายนัก ผมไม แน ใจว าถ�าเราเปOดให�เอกชนเขามา
เช าไปดําเนินการ ช วงนี้คิดว าน าจะยังไม เหมาะสม แต ถ�าหากว า
ในอนาคตเราได�งบประมาณมาก อสร�างเพิ่มเติมในส วนของสปา
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ข�างหลังในส วนที่สามารถให�บริการสาธารณะบุคคลได� ซึ่งถ�า
หากว ามีคนมาใช�บริการไม มากนั้น ถ�าหากว าเราให�เอกชนไป
บริหารจัดการอาจจะเกิดประโยชน�มากกว าในเรื่องของ
การตลาด เพราะว าเขาอาจจะทําได�ดีกว าเรา ซึ่งก็ต�องดูโอกาส
ในอนาคตอีกครั้งหนึ่งก็แล�วกัน แต ในสถานะปDจจุบันนี้เรื่องของ
การให�บริการของเวลาเปOดหรือปOดนั้น  ผมคิดว า เราทํ า
ครอบคลุมอยู  ตรงนั้นยังไม ใช ประเด็น ส วนเรื่องน้ําของคลองช�าง 
คือระบบที่ทํามันเปRนระบบจ ายน้ํา แต ตัวน้ําที่ได�มานั้น ถ�าบ อ
บาดาลมันใช�ไม ได�ผมก็เห็นด�วย ผมมองว าน าจะสูบน้ําคลองมา
ใช�น าประหยัดกว า และก็ไม มีความเสี่ยงด�วยเพราะว าถ�าเรา
ลงทุนเจาะบ อบาดาลนั้น ก็ยังไม แน ใจอยู ดีว าจะได�น้ําที่มี
คุณภาพยังไง ตอนนี้ถ�าหากว าด�วยปริมาณน้ําที่ใช�อยู จริงๆแล�ว
นั้น ส วนใหญ ศูนย�เราจะใช�อยู ในช วงเดือน เมษายน – มีนาคม ซึ่ง
ก็ช วงปOดเทอม และช วงนั้นฝนก็ไม ตกแต ช วงหน�าฝนนั้น จริงๆ
แล�วเราเองก็ไม ได�ค อยไปใช�มีแต แขกจากภายนอกเข�ามาขอใช� 
และตอนนี้ถ�าหากว าเราลงทุนปDnมสูบน้ําจากคลองขึ้นสักตัวหนึ่ง 
และก็ทําถังแหล งสารส�มอะไรประมาณนั้น และก็สูบขึ้นไปไว�บน
แท็งก�น้ํา และก็จ ายให�กับผู�ที่ไปเข�าค ายพักแรม ก็น าจะลงทุนไม 
มากและถ�ายังไงก็คงจะพิจารณาดําเนินการให�ในโอกาสต อไป 
ในส วนของเครื่องเสียงสนามกีฬาจริงๆแล�วก็ตั้งใจว าจะซื้อให� 
และรายการก็มาแล�ว แต พอไม ได�บรรจุในแผน เพราะว าตัวนี้เปRน
การให�บริการประชาชน บางทีก็ลําบากเหมือนกันเพราะว า 
พอจะเอานึกจะซื้อไม ได�คิดไว�ล วงหน�า ช วงที่เขาทําแผนก็ไม ได�
เอามาบรรจุไว�เพราะนี่คือประเด็นปDญหาที่คนของเราบางครั้ง
ทํางาน คือก็ต�องโทษคนของเราครับว า ไม ได�รอบคอบถ�าจะ
อยากได� อยากมีแต ไม คิดล วงหน�าไว�ก อนซึ่งสิ่งเหล านี้ มันต�อง
คิดล วงหน�าไว�จะโทษกองแผนฯก็ไม ได� เพราะเขาก็ไม ทราบว า
ใครอยากจะใช�อะไร และใครอยากจะได�อะไร เจ�าของสถานที่ ที่
ดูแลสถานที่นั้น ต�องนึกเองคือต�องคิดให�ทันว าในช วงที่เขาเพิ่ม
แผนนั้น จริงๆแล�วปPนี้เราก็เพิ่มตั้งสองสามครั้ง แต ในเมื่อเขาไม
เสนอมา และอยู ๆ พอมีเงินปลายปPนั้น จะเสนอของบมันก็ไม ได� ก็
ต�องว าไปตามกระบวนการ ก็ฝากเจ�าหน�าที่ด�วยว าถ�ามีการ
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พิจารณาปรับแผนรอบหน�าก็อย าลืม และถ�าอยากได�อะไรก็คิด
ล วงหน�า และก็บรรจุไว�ในแผนก อนก็ขอช้ีแจงไว�แค นี้ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯและผู�อํานวยการกอง ทุกๆท าน ผมอยากให�
พูด ท านคณะที่ปรึกษาฯ ท านมีอะไรที่จะพูดในสภาฯไหม และที่
เปRนประโยชน�แก องค�กร ยินดีที่จะให�ทุกท านได�พูดในตรงนี้ มีไหม
ครับ ถ�าไม มีผมขอเลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


