
 
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 1  ประจําป%  ๒๕๕9 
วันท่ี  27  กันยายน   ๒๕๕9 

เวลา    ๐๙.3๐  น. 
ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.  นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.  นายอนุสรณ�    มรรคาเขต  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   คนท่ี 1  
3.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก0ว รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   คนท่ี  2 
4.  นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง     เขต  ๑ 
5.  นายอรุณ   โต8ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง       เขต  3 
6.  นายธรรมศักด์ิ   แดงน0อย  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง                 เขต  4   
7.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง    เขต  5   
8.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง    เขต  7 
9.  นายหรน  อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู        เขต  1 
10.นายศิริศักด์ิ   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู  เขต  3 
11. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู     เขต  4 
๑2. นายเอียด   ชูช�วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู     เขต  ๕ 
๑3. นายสานิตย�   ยอดรุ�ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว0า    เขต  2 
๑4. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง    เขต  1 
15. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง   เขต  3   
16. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน     เขต  1 
17. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ  เขต  ๑ 
18. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ  เขต  ๒ 

รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1. นายอะหมาด   หลงจิ                      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง     เขต  8 
    (ลากิจ) 
2. นายประเสริฐ  แซ�อ้ึง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว0า  เขต  1 
3. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง  เขต  1 
    (ลากิจ) 
4. นายอาบู  ฮะอุรา  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน     เขต  2 
    (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
5. นายสมพล   อาดํา  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  9  
    (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
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รายช่ือผู0เข0าร�วมประชุม  
๑.   นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.   นายวิบูลย�   โต8ะขุนนุ0ย ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
3.   นายกอหรี   ปIญญายาว ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
4.   นายประพันธ�  สารานพกุล นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง  
5.   นางสาวเสาวณีย�   แซ�จิว นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง 
6.   นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง 
7.   นางเกษร    เกตุแก�น นักบริหารงานคลัง  ระดับกลาง 
8.   นายมงคล   ชุมทอง ผู0อํานวยการกองช�าง  ระดับกลาง 
9.   นายอมาตย�   สุปราณี นักบริหารงานศึกษา  ระดับกลาง 
10. นายสุพจน�   นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต0น 
11. นายนิติพงษ�  ปะดุลัง  นักบริหารงานการคลัง ระดับต0น  แทน ผอ.กองพัสดุฯ 
12. นางธนพร สังฆโต นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต0น  แทน  ผอ.กองส�งเสริมฯ 
13. นางสาวนุจรี  ปNติเศรษฐ� เจ0าหน0าท่ีธุรการ 
14. นายมารุต   โขขัด ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
15. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
16. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
17. นายปรีชา     อ�อนประชู ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
18. นายสุกิจ   สามี ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
19. นายสุเรน  ตาเดอิน ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
20. นายสมศักด์ิ  เก็บกาเม็น ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร� 

รายช่ือผู0เข0าฟ6งการประชุม 
1.  นางศิริพร ทิวไทรสาน นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต0น   
2.  นางสาวอภิสรา งามสติมาพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
3.  นายทศพล  สัญญา ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4.  นายอดิศักด์ิ บินสอาด                           ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5.  นางสาวศุภิกา จูฑะวนิช ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6.  นางสาวนาราภัทร  ชุมจีน ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7.  นางสาวอมรรัตน� นภาพงษ� ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8.  นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต ผู0ช�วยเจ0าพนักงานธุรการ 
9.  นายชวัลวิทย�  คงคากุล พนักงานขับรถยนต� 
10 นายวิศรุต ด�านพิทักษ�พงค� พนักงานขับรถยนต� 
   
เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.55 น. 
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ข0อประชุม 

เลขานุการสภาฯ  -    เม่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดครบองค�ประชุม     

นายสะหรี  พันหวัง ขอเชิญประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ข้ึนทําหน0าท่ี
ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ยืนข้ึน  ประกาศ
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  เรื่อง  เปNดสมัยประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําปQ  
พ.ศ.๒๕๕9   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห�งพระราชบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด   พ.ศ.๒๕๔๐  แก0ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๖  
และแก0ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๔  พ.ศ.๒๕๕๒  ความว�า  เม่ือเปWนการ
จําเปWนเพ่ือประโยชน�แห�งองค�การบริหารส�วนจังหวัดประธานสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเปWนสมัยวิสามัญก็ได0  หรือนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด  
หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดจํานวนไม�น0อยกว�าหนึ่งใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเท�าท่ีมีอยู�  
อาจทําคําร0องยื่นต�อประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดขอให0
เปNดการประชุมสมัยวิสามัญได0 ประธานสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล ได0กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําปQ  
พ.ศ.๒๕๕9  มีกําหนด  ๗  วัน นับต้ังแต�วันท่ี  27 กันยายน  ๒๕๕9  
ถึงวันท่ี  3  ตุลาคม  ๒๕๕9   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  เดือน   กันยายน   พ.ศ.๒๕๕9   

ประธานสภาฯ  - ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   ท�านรองนายก 
นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� องค�การบริหารส�วน  จังหวัดสตูล   ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสตูล  ผู0ทรงเกียรติทุกท�าน   ท�านปลัดองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล  ท� านรองปลัดองค�การบริหารส�วนจั งหวัดสตูล  
ผู0อํานวยการกองสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ทุกท�าน  
วันนี้เปWนการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2   ครั้งท่ี  ๑  ประจําปQ  
พ.ศ.๒๕๕9   เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องสําคัญต�างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีได0แจกให0แล0วนั้น 
ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 1  

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - ท�านสมาชิกสภาองค�ได0การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ลากิจไป

สองท�าน  นายอาทิตย�  สุวรรณโณ  และนายอาหมาด  หลงจิ  ได0ลา
กิจด0วยวาจา   

   1.1  ขอให0ท�านสมาชิกฯ  ทําแบบประเมินการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม และเห็นควรแก0ไข  หรือไม�แก0ไข  ต�อไปผมจะ
นําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี  2 



~	๔	~	

 

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ - ไม�มี 
  ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู0ถาม (ไม�มี)  
ประธานสภาฯ ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท0องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล0ว  
ประธานสภาฯ  - ไม�มี  
   ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม� 

5.1  ญัตติ  ร�างข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
สตูล  เรื่อง การเก็บค�าธรรมเนียมจากการอนุญาตให0ใช0
สถานท่ีและทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. .... 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล แถลง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด  สมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัด  และผู0ทรงเกียรติ  ทุกท�าน 
   ด0วยองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ได0รับโอนภารกิจการ

ดูแลสนามกีฬากลางจังหวัดสตูลพร0อมท้ังครุภัณฑ�และบุคลากร  จาก
ศูนย�การกีฬาแห�งประเทศไทยจังหวัดสตูล  เพ่ือดําเนินการบริหาร
จัดการให0อยู�ในสภาพท่ีดี  มีความพร0อมในการใช0ประโยชน�  เพ่ือ
ส�งเสริมและพัฒนากีฬาของจังหวัดสตูล  ตามท่ีพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให0แก�องค�กรปกครอง
ส�วนท0องถ่ิน  พ.ศ.2542  ได0กําหนดไว0  ดังนั้น  จึงอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา  45  (1)  มาตรา  48  มาตรา  69  แห�ง
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด  พ.ศ.2540  และแก0ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.2552  ประกอบมาตรา  17  (26)  
มาตรา  24  (12)  แห�งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให0แก�องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน  พ.ศ.2542  และ
ข0อ  4  ข0อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยการให0องค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดออกข0อบัญญัติเพ่ือเก็บค�าธรรมเนียมจากผู0ซ่ึงใช0ประโยชน�  
จากบริหารสาธารณะขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  พ.ศ.2541  
โดยความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  และผู0ว�า
ราชการชังหวัดสตูล  จึงได0ตราข0อบัญญัติไว0   ดังต�อไปนี้ 

   ดังนั้นเพ่ือเปWนการกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมในเรื่องดังกล�าว
ให0เหมาะสมกับสภาวการณ�ปIจจุบัน  และให0เปWนไปตามระเบียบ
กฎหมายกําหนดไว0  จึงขอเสนอร�างข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลเรื่อง  การเก็บค�าธรรมเนียมจากการอนุญาตให0ใช0สถานท่ี
หรือทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  (ฉบับท่ี  2)  
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เพ่ือให0สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลพิจารณาให0ความเห็นชอบ  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต�อไปนี้ 

   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร�างข0อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูลเรื่อง การเก็บค�าธรรมเนียมจากการอนุญาตให0ใช0
สถานท่ีหรือทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. .... 

   หลักการ 

โดยเปWนการสมควรปรับปรุงข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล เรื่อง การเก็บค�าธรรมเนียมจากการอนุญาตให0ใช0สถานท่ี
หรือทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ให0เหมาะสมกับ
สภาวการณ�ปIจจุบันและให0เปWนตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว0  
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๑) มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๖๙ แห�งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา 
๑ ๗  ( ๒ ๖ )  ม า ต ร า  ๒ ๔  ( ๑ ๒ )  ( ๑ ๓ )  แ ห� ง พ ร ะ ร า ช  
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให0แก�องค�กร
ปกครองส�วนท0องถิ ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และข0อ ๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด0วยการให0องค�การบริหารส�วนจังหวัดออก
ข0อบัญญัติเพื่อเก็บค�าธรรมเนียมจากผู0ซึ่งใช0ประโยชน�จากบริการ
สาธารณะขององค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑  

เหตุผล 
ตามท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ได0ตราข0อบัญญัติ

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลเรื่อง การเก็บค�าธรรมเนียมจากการ 
อนุญาตให0ใช0สถานท่ีหรือทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได0ประกาศให0ใช0บังคับเม่ือวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๕๘  
และได0ตรวจสอบข0อบัญญัติแล0วปรากฏว�าในส�วนของความหมาย
ของคํานิยามคําว�าสถานท่ีในบางคํายังไม�ถูกต0องสอดคล0องกับความเปWน
จริง และเพ่ือให0เกิดความหมายที่ชัดเจนในการตีความและการ
กําหนดอัตราค�าธรรมเนียม จึงได0แก0ไขเพ่ิมเติมคํานิยามของคําว�า 
สถานท่ี ค�าธรรมเนียม รวมถึงการกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมของ
สนามกีฬาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ดังนั้น เพ่ือให0การบริหาร
จัดการ การควบคุม ดูแล การใช0สถานท่ีหรือทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ตลอดท้ังวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ เปWนไปด0วย
ความเรียบร0อยต�อไป  ผมขอเสนออนุมัติให0พิจารณาสามวาระรวด
เดียวท้ังข0อบัญญัติเดิมและข0อบัญญัติท่ีแก0ไขได0นําเสนอให0สมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลแล0ว 
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ประธานสภาฯ - ต�อไปจะเปWนข้ันตอนขอมติท่ีประชุมสภาแห�งนี้พิจารณา 
 สามวาระรวดเดียว  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 สตูล  นับองค�ประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ครบองค�ประชุมในห0องประชุมมี  17   คน 
ประธานสภาฯ - ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  เห็นชอบอนุมัติ  โปรด 
  ยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - 16  เสียง 
ประธานสภาฯ - ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ไม�เห็นชอบ 
 อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ - เชิญท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   
 อภิปราย  ขอเชิญ  ไม�มีผมก็อนุมัติเห็นชอบข้ันรับหลักการ  จํานวน 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  เหมือนเดิม  17  ท�าน 
 ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท�านใดเห็นชอบรับ 
 หลักการโปรดยกมือ   
เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
ประธานสภาฯ - ไม�เห็นชอบ   
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
เลขานุการสภาฯ - งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ - มติท่ีประชุมรับหลักการด0วยคะแนนเสียง  16  เสียง  ไม� 
 เห็นชอบไม�มี  งดออกเสียง  1  เสียง  วาระท่ี  2  สภาท0องถ่ินเปWน 
 กรรมการเต็มสภาโดยให0ประธานท่ีประชุมเปWนประธานคณะกรรม 
 การแปรญัตติ  ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ท�าน 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   จะแปรญัตติหรือไม�
เชิญพิจารณา  ต้ังแต�ข0อ  1  เปWนข0อ ๆ  ตามลําดับ  ไปจนถึงข0อ
สุดท0าย  ถ0าไม�มีการแปรญัตติ  ขอเชิญท�านเลขานุการสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล  รายงานการบันทึกความเห็น   

เลขานุการสภาฯ - เชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ - ผมเห็นว�าไม�มี  เชิญเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 สตูล 
เลขานุการสภาฯ - ในวาระท่ี  2  ร�างข�อบัญญัตอิงค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   

เรื่อง การเก็บค�าธรรมเนียมจากการอนุญาตให�ใช�สถานที่หรือ

ทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. .... 

  ข�อ     ๑  ไม�มีการแปรญัตต ิ  ไม�มีการแก�ไข 
  ข�อ     ๒  ไม�มีการแปรญัตต ิ  ไม�มีการแก�ไข 

  ข�อ     ๓  ไม�มีการแปรญัตต ิ  ไม�มีการแก�ไข  

  ข�อ     ๔  ไม�มีการแปรญัตต ิ  ไม�มีการแก�ไข 
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      ข�อ     ๕   ไม�มีการแปรญัตต ิ  ไม�มีการแก�ไข 

การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญตัไิม�มี  การ

สงวนคําขอแปรญัตตไิม�มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จงึขอส�งร�าง
ข�อบัญญัต ิ คืนสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตลู   เพื่อพิจารณา

ในวาระที ่  ๒  และวาระที่   ๓   ต�อไป   

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติผ�านวาระที ่ 2  เลขานุการสภาองค�การบริหาร 
 ส�วนจังหวัดสตูล  นับองค�ประชุม   

เลขานุการสภาฯ - 17  เสียงเหมือนเดิม 

ประธานสภาฯ - ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านใด 
 เห็นชอบผ�านวาระท่ี  2  โปรดยกมือข้ึน  
เลขานุการสภาฯ - 16  เสียง 

ประธานสภาฯ - ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านใด 
 ไม�เห็นชอบผ�านวาระท่ี  2  โปรดยกมือข้ึน  
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ มติท่ีประชุม  เห็นชอบให0ผ�านวาระท่ี  2   ด0วยคะแนนเสียง  16
เสียง  ไม�เห็นชอบผ�านวาระท่ี  2  ไม�มี  และงดออกเสียง  1  เสียง  
วาระท่ี  3  ให0ตราเปWนข0อบัญญัติ  ขอมติท่ีประชุมสภา  จํานวนผู0เข0า
ประชุม  17  เสียง  เหมือนเดิม  ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล  ท�านผู0ใดให0ตราเปWนข0อบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึน 

เลขานุการสภาฯ - 16  เสียง 

ประธานสภาฯ - ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านใด 
 ไม�เห็นชอบให0ตราเปWนข0อบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึน 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - มติท่ีประชุม  เห็นชอบให0ตราเปWนข0อบัญญัติ   คะแนนเสียง  
16  เสียง  ไม�เห็นชอบให0ตราเปWนข0อบัญญัติ  ไม�มี  และงดออกเสียง  
1 เสียง   

 ข0อ 5.2  ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
เปWนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล จํานวน  3  ท�าน  เชิญนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด  แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ก็ขอแถลง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล เพ่ือแต�งต้ังเปWนกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท0องถ่ิน พุทธศักราช 2548  หมวด 1 ข0อ 8 (3) 
กําหนดให0คณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ินประกอบด0วย สมาชิกสภา
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ท0องถ่ิน ท่ีสภาท0องถ่ินคัดเลือก  จํานวน  3  คน  และหมวด 6 ข0อ 
28 กําหนดให0คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท0องถ่ิน ประกอบด0วยสมาชิกสภาท0องถ่ิน  ท่ีสภาท0องถ่ินคัดเลือก 
จํานวน  3  คน  โดยมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ 2 ปQ  ซ่ึงองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล ได0มีคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดังกล�าว เม่ือ
วันท่ี 5  พฤศจิกายน  2557  และขณะนี้ใกล0หมดวาระลงแล0ว ใน
วันท่ี  5  พฤศจิกายน  2559  เพ่ือให0การดําเนินการแต�งต้ัง
คณะกรรมการเปWนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน พุทธศักราช 
2548  หมวด 1  และหมวด 6  จึงเสนอให0สภาแห�งนี้ พิจารณา
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเปWนกรรมการพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล  จํานวน  3  คน  และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล จํานวน 
3 คน  เพ่ือออกคําสั่งแต�งต้ังเปWนกรรมการ ต�อไป 

ประธานสภาฯ - เชิญท�านสมาชิกฯเสนอกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล คนท่ี 1  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน เสนอชื่อ 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมขอเสนอชื่อ  1. นายสะหรี  พันหวัง  
 2.  นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา 
 3.  นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
 ขอผู0รับรองด0วย   
ประธานสภาฯ - ผู0รับรองถูกต0อง   มีท�านสมาชิกฯท�านใดจะเสนอเปWนอย�างอ่ืน 

ถ0าไม�มีถือว�าเปWนมติเอกฉันท�   
 - ต�อไปเชิญสมาชิกฯเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   จํานวน   3   คน  เชิญสมาชิกฯ
เสนอชื่อ     เชิญคุณศิริศักด์ิ   ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล - ผมขออนุญาตเสนอทีเดียว  3  คน   
 1.  นายสมหมาย   ตุกังหัน 
 2.  ด.ต.สุกฤษฎิ์    มอญแก0ว 
 3.  นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� 
 ขอผู0รับรองด0วย 
ประธานสภาฯ - ผู0รับรองถูกต0อง  มีสมาชิกฯท�านใดจะเสนอเปWนอย�างอ่ืนไหม  

ถ0าไม�มีให0ถือว�าเปWนมติเอกฉันท�   
 ต�อไปข0อ   5.3 ญัตติขอความเห็นชอบการใช0บุคคลและใช0

ประโยชน�ทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล อาคาร
แสดงสินค0าและพ้ืนท่ี สวนสาธารณะหาดราไวในรูปแบบสัญญา
ความร�วมมือระหว�างสภาฯ องค�กรชุมชนตําบลขอนคลาน กับ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   เชิญท�านนายกฯแถลง 
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นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ก็ขอแถลงขอความเห็นชอบการให0บุคคลได0ใช0ประโยชน�ใน
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ด0วยสภาองค�กรชุมชน
ตําบลขอนคลาน ได0แจ0งความประสงค�จะขอใช0พ้ืนท่ีอาคารแสดง
สินค0าในสวนสาธารณะหาดราไว ซ่ึงปกติก็ว�างอยู�ไม�ได0มีผู0ใดใช0
ประโยชน�เท�าท่ีควร ใช0เพ่ือเปWนจุดประสานงานและใช0อาคารเปWนท่ี
ทําการของสภาองค�กรชุมชนด0านการจัดการท�องเท่ียวในอนาคตซ่ึง
จะทําสัญญาในรูปแบบสัญญาความร�วมมือ ระหว�างสภาองค�กรชุม
ตําบลขอนคลานกับองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล รายละเอียดการ
ใช0ประโยชน�ตามร�างบันทึกข0อตกลงท่ีได0แนบไว0ให0กับทุกท�านแล0ว 
โดยให0ฝ`ายนิติการสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ดําเนิน
ด0านนิติกรรมและสัญญาพร0อมเง่ือนไขการใช0พ้ืนท่ีสวนสาธารณะหาด
ราไว หมู�ท่ี 2  ตําบลขอนคลาน  อําเภอทุ�งหว0า  จังหวัดสตูล  อาคาร
ทรัพย�สินเปWนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ได0มาเม่ือวันท่ี  
11  พฤศจิกายน  2545  งบประมาณในการก�อสร0างรวมท้ังหมด  
12,985,000.-บาท  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยการพัสดุ
ของหน�วยบริหารราชการส�วนท0องถ่ิน พุทธศักราช 2535  และฉบับ
แก0ไขเพ่ิมเติม ข0อ 155  การให0บุคคลใดใช0ประโยชน�หรือได0รับสิทธิ
ใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภทท่ีดิน และสิ่งก�อสร0าง ของหน�วยบริหาร
ราชการส�วนท0องถ่ินต0องได0รับความเห็นชอบจากสภาหน�วยงาน
บริหารราชการส�วนท0องถ่ิน นั้น เพ่ือให0ทรัพย�สินขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล เกิดประโยชน�สูงสุดแก�พ่ีน0องประชาชนในพ้ืนท่ีจึงขอ
เสนอสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณาให0ความ
เห็นชอบการใช0ประโยชน�ในทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล    ให0แก�สภาองค�กรชุมชน ตําบลขอนคลานต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย  ถ0าไม�มีผมจะขอมติ สมาชิกฯ
ท�านใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี   งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปWนมติเอกฉันท�  
 ต�อไปข0อ 5.4  ญัตติโอนเ งินงบประมาณรายจ�ายประจํ าปQ 

พุทธศักราช  2559  เพ่ือโอนเพ่ิมและโอนต้ังจ�ายเปWนรายการใหม�
ของส�วนราชการในสังกัด หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน และสิ่งก�อสร0าง 
จํานวน  19,583,380.-บาท เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ก็ขอแถลงคําขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปQ 
พุทธศักราช 2559  ด0วยองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  มีความ
ประสงค�จะขออนุ มั ติ โอนเ งินงบประมาณรายจ� าย ประจําปQ
งบประมาณพุทธศักราช 2559  ซ่ึงเปWนงบประมาณเหลือจ�ายของ
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ส�วนราชการในสังกัดเพ่ือโอนเพ่ิม และโอนต้ังจ�ายเปWนรายการใหม� 
ดั งรายละเ อียด ต�อ ไปนี้   จะโอนลดงบประมาณรวม ท้ังสิ้ น 
19,583,380.-บาท   (1.) กองแผนและงบประมาณ จํานวน  
5,000,000.-บาท  โอนลดจากโครงการค�าใช0จ�ายในการศึกษาวิจัย
เพ่ือการพัฒนา   

 (2.)  กองช�าง  มี 3  โครงการ   
 1.  โครงการอุดหนุนเขตรักษาพันธ�สัตว�ป`าโตนงาช0าง โครงการนี้ทาง

กรมป̀าไม0เขาแจ0งมาว�าไม�ขอรับแล0ว  งบประมาณ 670,000.-บาท  
 2.  ค�าก�อสร0างถนนลาดยางสายบ0านนางแก0ว หมู�ท่ี 5    ตําบลน้ําผุด 

อําเภอละงู ถึงบ0านป̀าแก�บ�อหิน  ตําบลป̀าแก�บ�อหิน  อําเภอทุ�งหว0า  
งบประมาณโครงการนี้ ดํา เนินการเสร็จสิ้นแล0ว  มี เ งิน เหลือ 
1,394,000.-บาท   

 3.  โครงการก�อสร0างถนนลาดยางสายหน0าโรงเรียนบ0านห0วย
มะพร0าวถึงผัง 41  อําเภอละงู  ดําเนินการเสร็จแล0ว  มีเงินเหลือ 
1,335,000.-บาท   

 รวมของกองช�าง  3  โครงการ  3,399,000.-บาท 
 (3)  โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6  โครงการค�าก�อสร0างอาคารเรียน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 12 ห0องเรียน  จํานวน 3,865,900.-
บาท  โครงการนี้เดิมทีตั้งไว0เปWนงบปQ 2559  และพอปรึกษาหือตาม
ระเบียบแล0วได0ต้ังจ�ายไปในงบเหลือจ�ายปQ 2558  น�าจะถูกต0องกว�า
ก็เลยต้ังเปWนงบเหลือจ�ายปQ 2558  เพราะฉะนั้นในงบประมาณปQ 
2559 นี้ ก็เลยขอโอนลด 

 (4)  งบกลางสํารองจ�าย จํานวน  7,318,480.-บาท  ขอโอนเพ่ิม
และโอนต้ังจ�ายรายการใหม�  หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน และสิ่งก�อสร0าง  
ดังนี้   -  สํานักปลัดฯ  ค�าจัดซ้ือกล0องโทรทัศน�วงจรปNด พร0อม
อุปกรณ� จําวน  1  ชุด  งบประมาณ 245,200.-บาท   

 -  กองแผนและงบประมาณ   1. ค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ชนิด
แขวน ขนาด 24000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  
30,000.-บาท   

 2.  ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� ชนิด LED ขาว/ดํา  จํานวน  1  
เครื่อง  งบประมาณ  3,300.-บาท  

 3.  ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�มัลติฟIงชั่น  ชนิดเลเซอร� ชนิด LED ขาว/ดํา  
จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  9,600.-บาท   

 4.  ค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟgา ขนาด 800 va จําวน  3  เครื่อง  
งบประมาณ  9,600-บาท   

 5.  ค�าปรับปรุงศูนย�ข0อมูลข�าวสารองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
ตามแบบท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ  
120,000.-บาท   
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 -  กองช�าง    
 1.  ค�าจัดซ้ือเครื่องปIjมน้ําอัตโนมัติแรงดันคงท่ีมอเตอร�ไม�น0อยกว�า 

200 วัตร  จํานวน  1  เครื่อง   งบประมาณ   5,900.-บาท   
 2.  ค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมท่ีดิน  และสิ่งก�อสร0าง งบประมาณ  

117,000.-บาท   
 3.  ค�าก�อสร0างศูนย�บริการนักท�องเท่ียว 13,000,000.-บาท  ตาม

รายละเอียดท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล กําหนด  
 -  กองการศึกษาฯ   
 1.  ค�าจัดซ้ือเครื่องถ�ายเอกสาร ระบบดิจิตอลขาว/ดํา  ความเร็ว 30 

แผ�น/นาที  จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  120,000.-บาท  
 2.  ค�าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ0าแบบข0อแข็ง  จํานวน  2  เครื่อง  

งบประมาณ  19,000.-บาท   
 3.  ค�าปรับปรุงระบบไฟฟgาโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6  งบประมาณ 

6,780.-บาท  
 4.  ค�าปรับปรุงซ�อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬาองค�การบริหารส�วน

จังหวัดสตูล งบประมาณ 5,747,000.-บาท  อันนี้จะเอาไปติดต้ัง
เปWนไฟส�องสว�างของสนามฟุตบอลให0สามารถแข�งฟุตบอลดิวิชั่น 2 
ในเวลากลางคืนได0  

 -  กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต   
 1.  ค�าปรับปรุงห0องเก็บเอกสารรายละเอียดตามแบบท่ีองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ  150,000.-บาท  รวม
โอน เ พ่ิมและโอน ต้ั งจ� า ยรายการ ใหม� ครั้ งนี้ เ ปW น เ งิน ท้ั งสิ้ น  
19,583,380.-บาท   รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินประมาณท่ีได0
แจกจ�ายให0กับท�านแล0ว  

 อาศัยอํานาจตามความใน ข0อ 27  แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว� าด0 วยวิ ธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท0อง ถ่ิน 
พุทธศักราช 2541  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม จึงเสนอสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณาอนุมัติต�อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในส�วนของงบประมาณท่ีเหลือจ�าย ตามกติกาสมัยก�อนท่ีเรา

องค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีเหลือจ�ายจากโครงสร0างพ้ืนฐานน�าจะตก
เปWนเงินสะสม แต�พอมาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ก็ไม�
เหลือจ� ายเอามา ต้ัง เปWนรายการใหม�   ผมขอถามนิดหนึ่ งว� า
งบประมาณท้ังหมดทําไมถึงเหลือจ�ายโครงการละเปWนล0าน แต�ในการ
ประมาณการยังไงถึงได0เหลือจ�ายเปWนล0าน  ส�วนในเรื่องท่ีสองก็เรื่อง
งบประมาณเหมือนกัน ในงบกลางขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล ปQ 2558  ในการจ�ายเราจ�ายไปแค�สามล0านกว�าบาท แต�เราต้ัง
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ไว0สิบห0าล0าน และหลังจากนั้นก็ต้ังไว0สิบห0าล0านทุกปQ และวันนี้เหลือ
จ�ายทําไมไม�ให0องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ไม�ให0ตกเปWนเงินเหลือ
จ�าย หรือเปWนเงินสะสม  ขอฝากไว0แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย  เชิญนายกฯอภิปราย 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ตามท่ีท�านสมาชิกฯได0สอบถามในเรื่องของการประมาณการ

ค�าใช0จ�ายท่ีตั้งงบประมาณและก็ปรากฏว�ามีเงินเหลือจ�ายในโครงการ 
โครงสร0างพ้ืนฐาน 2 โครงการ  เหลือโครงการหนึ่งๆเปWนล0าน ผม
อยากจะเรียนว�าในการประมาณค�าใช0จ�ายในช�วงเข0าข0อบัญญัติของปQ 
2559 นี้ ช�วงนั้นราคาน้ํามันแพงอยู� แล0วตอนหลังนี้ตอนท่ีจะ
ดําเนินการท่ีเงินเข0ามาแล0วนั้น ค�าน้ํามันต�างๆรัฐบาลประกาศลด
ราคาลงมา ทําให0ค�าต�างๆนี้ตัวคูณมันตํ่าลงทําให0เงินตรงนั้นเหลือจ�าย 
ซ่ึงเราก็ทําไปตามระเบียบไม�ใช�ว�าต้ังสูงแล0ว  และราคากลางยังอยู�เท�า
เดิมเพราะราคากลางตรงนี้ มีหลักเกณฑ�ในการคํานวณอยู�ซ่ึงทาง
เจ0าหน0าท่ีนี้เด๋ียวเขาจะต0องรับผิดชอบในการคํานวณ ทําแพงก็ไม�ได0 
ทําถูกก็ไม�ได0 มันมีหลักการของมันอยู� อันนั้นก็ว�าไปตามหลักการ 
ตามเง่ือนไขของเวลา ส�วนท่ีบอกว�างบกลางต้ังไว0สูงและใช0ไม�มากนัก 
และก็เหลือทําไมไม�ให0ตกเปWนเงินสะสม ผมอยากจะเรียนท�าน
สมาชิกฯอย�างนี้ว�า ปกติงบกลางท่ีเราต้ังไว0นี้เราต้ังไว0เผื่อการมีเหตุ
ฉุกเฉินในด0านของสาธารณะภัยต�างๆเช�น น้ําท�วมต0องแจกของ แจก
ถุงยังชีพอะไรประมาณนั้น ตอนนี้ถ0าปQไหนน้ําไม�ท�วมมากเราก็ไม�ได0
แจกเงินก็เหลือเยอะ ทีนี้ถามว�าทําไมไม�เอามาเสนอโครงการใหม�
ไม�ให0ตกเปWนเงินสะสม ผมอยากจะเรียนว�า ถ0าหากว�าตกเปWนเงิน
สะสมนี้เงินเราจะหายไป 10 % สมมติว�าเราตกเปWนเงินสะสมปQละ
สิบล0าน ส�วนหนึ่งล0านนี้จะถูกตัดเข0าส�วนกลาง เพราะฉะนั้น โดย
หลักการบริหารของผมเอง ผมจะพยายามไม�ให0เงินเหลือตกเปWนเงิน
สะสมมากนัก ให0เหลือเท�าท่ีจําเปWนเพ่ือว�าเราจะได0มีเงินเต็มๆของเรา
ใช0ให0เกิดกับพ่ีน0องประชาชนของเราอย�างเต็มท่ี ไม�พยายามให0โดนตัด 
10 %  ขอฝากไว0แค�นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย  ถ0าไม�มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ
ท�านใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16 เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี  งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�  16  เสียง 
 ต�อไปข0อ 5.5  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณ

รายจ�ายประจําปQ พุทธศักราช 2558  หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน  และ
สิ่งก�อสร0าง ซ่ึงยังมิได0ก�อหนี้ผูกพัน กองช�าง  กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  จํานวน  9 รายการ  รวม
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เปWนเงินท้ังสิ้น  13,002,900.-บาท  แลขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปQงบประมาณ  พุทธศักราช 
2558  กรณีก�อหนี้ผูกพันกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน  และสิ่งก�อสร0าง ซ่ึง
ดําเนินการเบิกจ�ายไม�แล0วเสร็จภายใน 1  ปQ  จํานวน 1  รายการ  
เปWนเงินท้ังสิ้น  2,683,000.-บาท   เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ก็ขอแถลง ขอขยายระยะเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ประจําปQงบประมาณ พุทธศักราช 2558  ตามบันทึกข0อความกอง
คลัง ท่ี สต.51004/3142  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2558  ได0
ขออนุมัตินายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ให0กันเงินไว0เบิกในปQ 
2559  ซ่ึงไม�สามารถดําเนินการเบิกจ�ายได0แล0วเสร็จภายใน 30  
กันยายน 2559  จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
รายจ�าย ประจําปQงบประมาณ พุทธศักราช 2558  ต�อสภาฯ กรณี
ก�อหนี้ผูกพันของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง6  หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดิน  และสิ่งก�อสร0าง  ซ่ึง
ดําเนินการเบิกจ�ายไม�แล0วเสร็จภายใน  1  ปQ จํานวน  1  รายการ  
เปWนเงินท้ังสิ้น  2,683,000.-บาท  ซ่ึงคาดว�าจะจ�ายไม�ทันภายใน  
30  กันยายน  2559  และตามมติท่ีประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 5  ครั้งท่ี  1  ประจําปQ
พุทธศักราช 2558  เม่ือวันท่ี  11  กันยายน  2558  ได0อนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ�ายประจําปQ งบประมาณ พุทธศักราช  2558 
หมวดครุภัณฑ�ท่ีดิน และสิ่งก�อสร0าง จํานวน  52  รายการ  จํานวน  
38,738,550.-บาท โดยในปQงบประมาณ 2559 ยังคงมีรายการ
ดังกล�าวท่ียังไม�ได0ก�อหนี้ผูกพันของกองช�าง กองการศึกษาฯ  และ
ของโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 จํานวน  9 รายการ  เปWนเงิน  
13,002,900.-บาท  คาดว�าจะก�อหนี้ผูกพันไม�ทันภายในวันท่ี  30  
กันยายน  2559  รายละเอียดตามเอกสารท่ีได0แจกจ�ายให0กับทุก
ท�านไปแล0วเพ่ือไม�ให0เกิดความเสียหายแก�ทางราชการและเปWนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยการรับเงิน  การเบิกจ�ายเงิน  การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค�กรปกครอง
ส�วนท0องถ่ิน พุทธศักราช 2547  ข0อ 57 ท่ีบอกว�า กรณีท่ีองค�กร
ปกครองส�วนท0องถ่ินได0ก�อหนี้ผูกพันไว0ก�อนสิ้นปQโดยสั่งซ้ือ หรือสั่ง
จ0าง หรือการเช�าทรัพย�สิน ถ0าเห็นว�าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม�
ทันสิ้นปQให0ผู0บริหารท0องถ่ินอนุมัติ ให0กันเงินไว0ในปQต�อไปได0อีกไม�เกิน
ระยะเวลา  1  ปQ  หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม�แล0วเสร็จ ให0ขอ
ขยายเวลาเบิกจ�ายต�อสภาองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน ได0อีกไม�เกิน 
6 เดือน ข0อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน และ
สิ่งก�อสร0าง ยังมิได0ก�อหนี้ผูกพันแต�มีความจําเปWนจะต0องใช0จ�ายเงินนั้น
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ต�อไปอีก ให0องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อ
สภาท0องถ่ินได0อีกไม�เกินระยะเวลา 1 ปQ หากองค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ินยังไม�ได0ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ให0
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได0อีก 1 ปQต�อสภาท0องถ่ินจึงขอ
อนุ มั ติขยายเวลาเ บิกจ� ายเ งินงบประมาณรายจ�ายประจํ าปQ 
พุทธศักราช2558  กรณีก�อหนี้ผูกพันของ กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน  
และสิ่งก�อสร0าง ซ่ึงดําเนินการเบิกจ�ายไม�แล0วเสร็จภายใน 1 ปQ 
จํานวน  1  รายการ  เปWนเงินท้ังสิ้น 2,683,000.-บาท ซ่ึงคาดว�า
จะจ�ายไม�ทันภายในวันท่ี  30  กันยายน 2559  และตามมติท่ี
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 5  
ครั้งท่ี 1  ประจําปQพุทธศักราช 2558  เม่ือวันท่ี 11  กันยายน  
2558  ได0อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปQงบประมาณ 
พุทธศักราช 2558  หมวดครุภัณฑ�ท่ีดิน  และสิ่งก�อสร0าง   จํานวน  
52 รายการ จํานวนเงิน  38,738,550.-บาท โดยในปQงบประมาณ 
2559  ยังคงมีรายการดังกล�าวท่ียังมิได0ก�อหนี้ผูกพันของกองช�าง  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และของโรงเรียนนิคมพัฒนา 
ผัง6 จํานวน  9  รายการ  เปWนเงิน 13,002,900.-บาท  คาดว�าจะ
ก�อหนี้ผูกพันไม�ทันภายในวันท่ี  30  กันยายน 2559  รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีได0แจกให0กับทุกท�านไปแล0ว เพ่ือไม�ให0เกิดความ
เสียหายแก�ทางราชการ และเปWนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด0วยการรับเงิน  การเบิกจ�ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน  พุทธศักราช    
2547  ข0อ 57 ท่ีบอกว�า กรณีท่ีองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินได0ก�อน
หนี้ผูกพันไว0ก�อนสิ้นปQโดยสั่งซ้ือหรือสั่งจ0าง หรือการเช�าทรัพย�สิน ถ0า
เห็นว�าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม�ทันสิ้นปQให0ผู0บริหารท0องถ่ิน
อนุมัติให0กันเงินไว0ในปQถัดไป ได0อีกไม�เกินระยะเวลา 1 ปQ หาก
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม�แล0วเสร็จให0ขอขยายเวลาเบิกจ�ายต�อ
องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน ได0อีกไม�เกิน 6 เดือน  ข0อ59 ในกรณีท่ี
มีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน  และสิ่งก�อสร0าง ยังไม�ได0ก�อหนี้
ผูกพัน แต�มีความจําเปWนจะต0องใช0จ�ายเงินนั้นต�อไปได0อีกให0องค�กร
ปกครองส�วนท0องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท0องถ่ินได0อีกไม�
เกินระยะเวลา 1 ปQ หากองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน ยังมิได0
ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ให0ขออนุมัติเวลา
เบิกจ�ายเงินได0อีก 1 ปQ ต�อสภาท0องถ่ิน จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปQงบประมาณ พุทธศักราช 
2558  กรณีก�อหนี้ผูกพันของกองการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6  หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน  และ
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สิ่งก�อสร0าง ซ่ึงดําเนินการเบิกจ�ายไม�แล0วเสร็จภายใน 1 ปQ จํานวน  1  
รายการ  เปWนเงินท้ังสิ้น 2,683,000.-บาท ไปจนถึงวันท่ี  31  
มีนาคม  2560  และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
รายจ�ายประจําปQงบประมาณ พุทธศักราช 2558  หมวดค�าครุภัณฑ�
ท่ีดิน  และสิ่งก�อสร0าง ซ่ึงยังมิได0ก�อหนี้ผูกพัน ของกองช�าง  กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6  
จํานวน  9  รายการ  รวมเปWนเงินท้ังสิ้น 13,002,900.-บาท ไป
จนถึงวันท่ี  30  กันยายน 2560  ตามรายละเอียดต�างๆท่ีแจกให0
ทุกท�านแล0ว จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติ ต�อไป    

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย ถ0าไม�มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ
ท�านใดเห็นชอบตามท่ี นายกฯแถลง  โปรดยกมือ   

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ี นายกฯแถลง  โปรดยกมือ  
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี  งดออกเสียง  1  เสียง   
ประธานสภาฯ -  สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�   
 ต�อไป ข0อ 5.6 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป% 

พุทธศักราช 2559  หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน  และส่ิงก�อสร0าง  ซ่ึง
ยังมิได0ก�อหนี้ผูกพัน  ของสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด  
กองแผนและงบประมาณ  กองช�าง  กองการศึกษาฯ โรงเรียน
นิคมพัฒนา ผัง6  และกองส�งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน  21  
รายการ  รวมเปRนเงินท้ังส้ิน  40,850,400.-บาท  เชิญนายกฯ 
แถลง   

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ก็ขอเสนอคําแถลง ขออนุมัติกันเงินกรณีท่ียังมิได0ก�อหนี้ผูกพัน
ในงบประมาณรายจ�าย ประจําปQงบประมาณ  พุทธศักราช 2559 
ตามข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณ
รายจ�าย ประจําปQงบประมาณ พุทธศักราช 2559  และบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปQงบประมาณ  พุทธศักราช 2559  
หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน  และสิ่งก�อสร0าง ซ่ึงยังมิได0ก�อหนี้ผูกพัน ของ
สํานักปลัดองการบริหารส�วนจังหวัด  กองแผน และงบประมาณ กอง
ช�าง กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง
6 และกองส�งเสริมคุณภาพชีวิต  จํานวน  21  รายการ  รวมเปWน
เงินท้ังสิ้น 40,850,400.-บาท  รายละเอียดท่ีได0แจกจ�ายให0กับทุก
ท�านแล0วนั้น คาดว�าจะก�อหนี้ผูกพันไม�ทันภายใน วันท่ี 30  กันยายน  
2559  เพ่ือมิให0เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ และเปWนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วย การรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 
พุทธศักราช 2547  ข0อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ�
ท่ีดิน  และสิ่งก�อสร0าง ยังมิได0ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความจําเปWนจะต0อง
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ใช0จ�ายเงินนั้นอีกต�อไป  ให0องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินรายงานขอ
อนุมัติการกันเงินต�อสภาท0องถ่ินได0อีกไม�เกินระยะเวลา  1  ปQ  จึงขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปQ พุทธศักราช 2558  
หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน และสิ่งก�อสร0าง  ซ่ึงยังมิได0ก�อหนี้ผูกพัน ของ
สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด  กองแผนและงบประมาณ  
กองช�าง  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนนิคม
พัฒนา ผัง6  และกองส�งเสริมคุณภาพชีวิต  จํานวน  21  รายการ  
รวมเปWนเงินท้ังสิ้น  40,850,400.-บาท   ไปจนถึง  วันท่ี  30  
กันยายน  2560  ตามรายละเอียดท่ีได0แจกจ�ายไปแล0ว จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณา  อนุมัติต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ขอสอบถามว�างบประมาณสี่สิบล0านกว�าบาทนั้น มีสาเหตุอะไร

ท่ีเราไม�สามารถก�อหนี้ผูกพันได0  เพราะแบบไม�เสร็จหรือว�าทําไม�ทัน 
ผมฝากท�านประธานผ�านไปถึงนายกฯว�าให0ตอบคําถามประเด็นเงินสี่
สิบล0านกว�าบาทนี้หน�อย เพราะสาเหตุอะไรท่ีทําไม�ทัน  ผมขอฝากไว0
แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนท่ีจะอภิปรายอีกไหม  เชิญนายกฯชี้แจง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ก็ขออนุญาตชี้แจงท�านสมาชิกสภาฯท่ีถามว�างบประมาณสี่สิบ

ล0านกว�าบาท และ 21 โครงการนี้ ทําไมถึงไม�ได0ก�อหนี้ผูกพัน 
ประเด็นปIญหารวมๆแล0วมีอยู� 2 สาเหตุหลักๆ  สาเหตุแรกอาจจะมี
ปIญหาในเรื่องของพ้ืนท่ี เช�นผมยกตัวอย�าง โครงการก�อสร0างท�าเทียบ
เรือเจ8ะบิลังงบประมาณ 9,500,000.-บาท โครงการนี้ท�าน
สมาชิกฯคงจําได0เม่ือประมาณปQท่ีแล0ว เราได0โอนท�าเทียบเรือนี้ไปให0
เทศบาลตําบลเจ8ะบิลัง แต�ปรากฏว�าเทศบาลตําบลเจ8ะบิลัง ไป
ตรวจสอบสภาพเขาบอกว�าเขายังรับไม�ได0เพราะว�าช�วงล�างของตัว
สะพานท�าเทียบเรือนี้ มันโดนสนิมกัดจนพังหมดแล0ว จริงๆแล0ว
โครงการนี้แบบแล0วเสร็จ จะทําสัญญาแล0วปรากฏว�าทางเทศบาล
ตําบลเจ8ะบิลังนี้  เขายังไม�ได0นําเรื่องของเราเข0าสภาเพ่ือขอถอนเรื่อง
ท่ีเขาขอก็เลยยังรอให0เขาเข0าเรื่องสภาของเขาในรอบนี้ซ่ึงเขารับปาก
แล0ว ว�าจะดําเนินการให0ถ0าหากว�าเราได0รับแจ0งจาก เทศบาลตําบล
เจ8ะบิลังแล0วนี้ ก็คงจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ0างได0 ส�วนท�าเทียบเรือ
ตันหยงลาไนท�ก็ไปทําประชาวิจารณ�ไปทําประชาคมกันก็ผ�านในเรื่อง
ของพ้ืนท่ีแต�วาช�วงปลายปQงบประมาณ บังเอิญต0องมีรายละเอียด
ต�างๆท่ีเคลียร�เยอะตอนนี้ในเรื่องของแบบ ในเรื่องของราคากลางยัง
ไม�เรียบร0อย ในเรื่องของค�าพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวทางธรณีประมาณ
สองล0าน ตัวนี้มีประเด็นปIญหาทางเทคนิค คือแบบตัวนี้ไม�มีปIญหาแต�
ปรากฏว�าคําพูดท่ีจะเอาไปใส�ในปgายอันนี้ตกลงกันว�าจะทําเปWนปgายท่ี
เขาเรียกว�าเปWนปgายสัญลักษณ� หรือปgายแนะนําสถานท่ีท�องเท่ียว ซ่ึง
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เปWนข0อมูลทางวิชาการตอนนี้กําลังรอกรมธรณีวิทยาให0เขาดําเนินการ
ให0อยู� แบบเสร็จแล0วแต�ว�าขาดตัวหนังสือท่ีจะมาแปะ หลายๆตัวก็
เปWนตัวท่ีเพ่ิงผ�านการอนุมัติไปเม่ือสักครู�ก็มี เช�นโครงการปรับปรุง
สนามกีฬาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลนี้ ท่ีผมบอกว�าซ�อมไฟนี้
เพ่ิงขอผ�านงบประมาณไปเม่ือตอนช�วงแรกๆของวันนี้ก็ต0องกันเงิน
เหมือนกันและก็อีกส�วนหนึ่งเปWนพวกค�าใช0จ�ายท่ีเปWนครุภัณฑ�ใน
สํานักงาน ซ่ึงขอใช0เงินมาในรอบนี้ก็ยังไม�สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ0างทันกันเงินไว0 จริงๆแล0วโครงการอันท่ีเปWนโครงการก�อสร0างจริงๆ
แล0วเหลืออยู�ไม�ก่ีโครงการแล0วก็ขออนุญาตชี้แจงแค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  ถ0าไม�มีผมจะขอมติ สมาชิกฯท�าน
ใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปWนมติเอกฉันท�  
 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 6  
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกฯท�านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอในวาระอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ เชิญ คุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - ผมมีเรื่องท่ีจะเสนออยู� 2 เรื่อง  เรื่องแรกก็ต0องขอขอบคุณ

ท�านนายกฯ ท่ีได0ไปเปNดงานกระชังปลา ท่ีตําบลสาครเม่ือวานนี้ และ
พ่ีน0องประชาชนก็ดีใจและก็มีความสําคัญมาก เขาบอกว�าท�านนายก
ฯได0พูดเรื่องนี้ข้ึนมาท่ีบ0านสาครเปWนแห�งแรก และคิดว�าต�อไปถ0าได0
ก�อนก็คงจะขยายต�อไปและเขาฝากขอบคุณท�านนายกฯมาด0วย  ส�วน
ในเรื่องท่ี 2  ผมก็จะนําเรียนเรื่องถนนโครงสร0างถนนจากบ0านทาง
ยางมาถึงบ0านแป-ระใต0 ถนนสายนี้ตอนนี้ก็เริ่มเปWนหลุมเปWนบ�อผม
ลองนับดูในเขตสาครประมาณเกือบๆหกสิบหลุมขนาดกว0าง 1 ฟุต 
และในช�วงตําบลท�าเรือประมาณ 100 กว�าหลุมและบางหลุมก็ใหญ�
บ0างเล็กบ0าง ถ0าเราไม�ไปซ�อมแซมเร็วอีกไม�นานหลุมเหล�านี้มันก็ขยาย 
และเราก็ต0องใช0งบประมาณมาก ถ0าเราซ�อมตอนนี้พ่ีน0องประชาชนก็
ปลอดภัย และก็ใช0งบประมาณก็ไม�มาก ถ0าเราจะสร0างใหม�เราก็คงจะ
สร0างไม�ได0ด0วยเหตุผลหลายๆอย�าง อยากจะฝากท�านประธานฯผ�าน
ไปยังนายกฯว�าถ0าได0ซ�อมแซมก�อนจะดีมากเลย ขอฝากไว0แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรื่องท่ีผมจะพูดต�อไปนี้ผมไม�ได0ก0าวก�ายฝ`ายบริหารและก็

ข0าราชการประจํา แต�ผมจะพูดในฐานะฝ`ายตรวจสอบในการใช0
งบประมาณขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านประธานฯลอง
สังเกตย0อนหลังไปการใช0งบประมาณต�างๆของแต�ละกองงานนี้ จะมา
ม่ัวเอาตอนสิ้นปQทําให0แต�ละโครงการท่ีทํานั้น ทําเพ่ือขอผ�านไปทีหรือ
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เปล�าผมไม�แน�ใจ ไม�ได0ใช0งบประมาณอย�างมีคุณค�า ผมจะไม�ใช0เวลา
ตรงนี้ให0มากมายไป แต�ผมจะไม�เจาะลึกทุกโครงการ ผมยกเว0นบาง
โครงการ เช�นโครงการท่ีผ�านมาเม่ือเร็วๆนี้ โครงการคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือความสมานฉันท� สังเกตได0ว�าเรานี้ได0จ0างวิทยากร
ระดับด็อกเตอร�มาเปWนผู0บรรยาย นายกฯก็ขอให0พวกเราใส�เสื้อสีฟgา
มาเพ่ือความเปWนระเบียบ  เพ่ือความสวยงาม แต�บางคนใส�เสื้อสีอะไร
มาก็ไม�รู0 และผมสังเกตว�ามีผู0อํานวยการกองสักก่ีคนท่ีเข0ามาฟIง
โครงการนี้ ท้ังๆท่ีเปWนโครงการท่ีสําคัญ ท�านอย�าบอกนะว�าท�านงาน
ยุ�งพวกผมต�างหากท่ีงานยุ�ง สมาชิกฯทุกคนก็มีงานในพ้ืนท่ี ท่ีต0อง
ดูแลอยู� พวกผมต0องใส�เสื้อสีฟgามานั่งอบรมสัมมนาโครงการนี้ และ
ต0องเสียสละเวลามาเพราะเราให0ความสําคัญต�อองค�กรในการท่ีจัด
โครงการต�างๆอย�างนี้ข้ึนมาผมว�าโครงการอย�างนี้ไม�จําเปWนต0องจัดก็
ได0 ขอเพียงผู0นํานี้มีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ มีความคิดความอ�าน 
เลิกคิดค�าของคน อยู�ท่ีคนของใคร ผมคิดว�าเรื่องอย�างนี้ไม�จําเปWนต0อง
จ0างวิทยากรระดับด8อกเตอร�มาหรอก ขอให0พวกท�านทุกคนเหลียว
หลังแลหน0า วิทยามาหยิบยกเรื่องท่ีนายกฯติดไว0ลิฟย�ขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  วิทยากรยังเอาพูดเลยแต�เรานี้ผ�านหูผ�านตาทุก
วัน เราไม�หยิบมาปฏิบัติ โครงการต�างๆท่ีเกิดข้ึนมันถึงไม�ได0มีคุณภาพ
อย�างเพียงพอ ท�านประธานฯลองนึกกลับไปดูได0เลยว�า สิ่งท่ีผมพูดนี้
ใช�หรือไม�ใช�ถ0าทุกคนเร�งรัดในการทํางานเริ่มต้ังแต�ต0นปQงบประมาณ
แล0วทํางานมานี้ โครงการทุกอย�างจะประสบความสําเร็จจะผ�านพ0น
ไปอย�างดีได0ประโยชน�สูงสุด ไม�ต0องมาเร�งงานในปลายปQซ่ึงบางวันก็มี
งานตรงกันอยู�มากสุดท0ายก็ทําไม�ทันเม่ือมาถึงวันนี้ เรื่องการกันเงิน
งบประมาณรายจ�ายเกิดข้ึน สิ่งเหล�านี้เพราะอะไรผมสงสารท�าน
นายกฯมาก ท่ีทํางานเยอะแต�ว�าหลายๆฝ`ายท่ีอยู�ในท่ีนี้ ไม�ได0ทําอะไร
ท่ีเปWนจริงอย�างท่ีว�ามาเลิกเถอะครับ ไม�ว�าจะเปWนรถ ไม�ว�าอุปกรณ� 
หรือเครื่องมือต�างๆขององค�การบริหารส�วนจังหวัดของเราท่ีมาหา
ประโยชน�ส�วนตน ผมไม�ได0ว�าใครเอาไปใช0นะ แต�ผมขอบคุณท่ีพวก
คุณไม�ทํา มันจะทําให0องค�กรของเรานี้ดี ข้ึน ผมอยากให0ทุกท�าน
เหลียวหลังแลหน0ากลับมาร�วมแรงร�วมใจเพ่ือนําพาองค�กรของเรามา
สู�ความเปWนเลิศ ผมขออนุญาตฝากในส�วนตรงนี้ ในฐานะท่ีผมเปWน
ผู0ดูแลการใช0งบประมาณผมผ�านข0อบัญญัติไปให0ในการใช0งบประมาณ
ผมก็มีสิทธิท่ีจะท0วงติงในการทํางานตรงนี้ก็ฝากท�านประธานฯผ�านไป
ยังนายกฯเรื่องสนามกีฬามาตรฐานแหล�งท่ีสอง ท่ีผมได0ประสาน
งบประมาณจากกรมพละศึกษามานี้ ครั้งหนึ่งงบประมาณตกมาแล0ว 
แล0วก็ทํางบประมาณให0ตกไปครั้งนี้ก็กลับมาอีกคําสั่งจากกรมพละ
ศึกษากลับมาแล0วอยากให0ช�วยกันเร�งรัดตรงนี้ในการทํางานหรือ
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อาจจะต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือติดตามอย�าให0งบประมาณตกลง
ไปให0ทุกอย�างเดินไปได0อย�างสมบูรณ�ก็ขอฝากไว0แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมต0องขอขอบคุณท�านนายกฯท่ีทําโครงการศึกษาดูงานเม่ือ

วันก�อนเปWนโครงการท่ีดี  และได0ประโยชน�แต�ส�วนหนึ่งท่ีพวกเราไป
คราวนั้น มีอุปสรรคบ0างนิดหน�อยในการเดินทางไปศึกษาดูงานทาง
ผู0รับผิดชอบโครงการไม�ได0ทําประกันให0กับผู0 เ ดินทางเลย ส�วน
ประเด็นท่ีสองคือรถของผู0ท่ีทําโครงการเกิดยางระเบิดครั้งแรก คือรถ
เบรกแตกและครั้งท่ีสองยางรถระเบิดถ0าเกิดอุบัติเหตุคราวนั้นพวก
เราไม�ได0ทําประกันเลยสักคน และอยากฝากถึงอนาคตถ0าทําโครงการ
อย�างนี้อีกขอให0ทําประกันให0ด0วย ก็ฝากตรงนี้ไว0ด0วยว�า  

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ส�วนเรื่องถนนบ0านทางยาง – แประใต0 ก็ขอส�งผ�านไปให0ท�าน

ผู0อํานวยการกองช�างเลย ถ0ายังไงเพ่ือให0มันแน�นผมรบกวนท�าน
สมาชิกฯท่ีเสนอเรื่องนี้ไปช�วยเขียนคําร0องท่ีกองช�างให0ด0วย จะได0เปWน
การต้ังเรื่องจะได0เร็วกว�าการท่ีมารอรายงานประชุมสภาฯจะได0รีบไป
ดําเนินการให0 ส�วนเรื่องท่ีคุณศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล ขอโทษด0วยท่ี
ต0องเอ�ยนาม ในเรื่องของการท่ี ข้ึนมาพูดให0 กับทุกคน ก็ต0อง
ขอขอบคุณและหวังว�าทุกท�านคงได0รับทราบ  ส�วนงบประมาณของ
ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ผมอยากจะเรียนว�าอย�างนี้จริงๆแล0ว ปQ
2560 เรามีงบท่ีเก่ียวเนื่องกับท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอยู�  2 
งบประมาณ  งบแรกคืองบปรับปรุงอัฒจรรย�  ท่ีเปWนงบพัฒนาจังหวัด
ท่ีเราเสนอโครงการไปแล0วได0งบมาแปดล0านกว�าบาทท่ีต�อเติม      
อัฒจรรย� เม่ือวานผมได0เข0าไปประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดนี้ 
ปรากฏว�าตัวนี้ทางท�องเท่ียวกีฬาจังหวัดนี้บอกว�าขอให0ท่ีประชุมช�วย
หาหน�วยงานอ่ืนมาเปWนผู0รับดําเนินการปรากฏว�าเม่ือวานนี้ท�านผู0ว�าก็
ได0ขอให0ทางโยธาธิการจังหวัดเปWนผู0รับไปดําเนินการแทนท�องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด ในการทําจัดซ้ือจัดจ0างเพราะว�าอยากจะเรียนว�าทาง
ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเอง เขาไม�มีเจ0าหน0าท่ี ท่ีจะทําจัดซ้ือจัดจ0าง
ท่ีมีความเชี่ยวชาญ ส�วนอีกตัวหนึ่งคือสนามกีฬาท่ีควนฟgาแลบผม
อยากจะเรียนว�าอย�างนี้รูสึกหนังสือท่ีมาทางไลน�มาล�วงหน0าหลายวัน
แล0ว แต�หนังสือเข0ามาท่ีจังหวัดท่ีเปWนตัวจริงนี้เพ่ิงเข0ามาตัวนี้เรายังมี
เวลาอีก 3 เดือนเต็มๆ ท่ีจะดําเนินการแต�จริงๆแล0วองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูลไม�ใช�เปWนคนดําเนินการอีก ก็เปWนท�องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดซ่ึงตอนนี้แบบแปลนอะไรต�างๆ พร0อมหมดแล0วตอนนี้น�าจะ
อยู�ท่ีราคากลาง ซ่ึงราคากลางนี้ผมไม�แน�ใจว�าแต�งต้ังกรรมการราคา
กลางรอบใหม�อีกชุดหนึ่งไหม น�าจะต0องแต�งต้ังใหม�ซ่ึงก็น�าจะอยู�ท่ี
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล แต�ว�าราคากลางรอบใหม�นี้จะต0องทํา
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ใหม�เพราะว�าเท�าท่ีทราบวันก�อนทางกรมบัญชีกลางผมไม�แน�ใจว�าทาง
ท่ีกรมพละให0มาท้ังหมดนี้มันจะเปWนตัวท่ีปรับราคาใหม�แล0วยัง ตรงนี้
ก็คงจะได0ประสานงานตามข้ันตอนต�อไป แต�รอบนี้ผมม่ันใจว�าคงจะ
ไม�ตกแล0วเพราะว�าถ0าตกหลายรอบนี้ผมมองว�าท�องเท่ียวกีฬาจังหวัด
ต0องพิจารณาตัวเองด0วย จริงๆแล0วเราเปWนฝ`ายสนับสนุนมันไม�ใช�งาน
ของเราคือทําในพ้ืนท่ีของเราแต�จังหวัดบอกว�าโครงการพวกนี้ไม�
สามารถให0ท0องถ่ินจัดซ้ือจัดจ0างเองได0ต0องให0หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0อง
ดําเนินการก็ต0องว�ากันไปตามระบบตามระเบียบต�อไปซ่ึงก็คงจะต0อง
ประสานงานและเร�งรัดกันต�อไป ส�วนท่ีคุณสมหมาย  ตุกังหัน ได0ถาม
เรื่องประกันผมได0เรียนถามท�านผู0อํานวยการกองกิจการสภาฯท�าน
บอกว�าบังเอิญรอบนี้เราเดินทางผ�านทางต�างประเทศเพราะฉะนั้น
การทําประกันภัยต�างๆมันทําไม�ได0ระเบียบไม�ให0 เพราะฉะนั้นนี้ถ0าจะ
ไปอําเภอเบตง ท�านต0องเลือกเอาถ0าท�านจะไปทางต�างประเทศทํา
ประกันภัยไม�ได0 แต�ถ0าท�านจะไปทางยะลาท�านทําประกันภัยได0 ขอ
ฝากไว0แค�นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม ถ0าไม�มีผมขอปNดการประชุม 
เลิกประชุม - เวลา  12.50 น. 
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