
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 1  ประจําป%  ๒๕๕9 

วันท่ี   23  พฤศจิกายน   ๒๕๕9 

เวลา    10.0๐  น. 

ณ  ห2องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.   นายอนุสรณ�    มรรคาเขต                รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล     คนท่ี 1   
2.   ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก-ว รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล     คนท่ี 2 
3.   นายอรุณ   โต0ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง   เขต  3 
4.   นายธรรมศักด์ิ   แดงน-อย                    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง                 เขต  4   
5.   นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต  1 
6.   นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต  4 
7.   นายเอียด   ชูช�วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต  ๕ 
8.   นายประเสริฐ  แซ�อ้ึง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว-า เขต  1   
9.   นายสานิตย�   ยอดรุ�ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว-า เขต  2 
10.นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  1 
11. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  3   
12. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน    เขต  1 
13. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ เขต  ๒ 

รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1.   นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล      
                                                               ( ไม�อยู�) 
2.   นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง                     เขต  ๑ 
                                                               (ไม�มาประชุม) 
3.   นางสาวยาสนี   หลังจิ    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง   เขต  5  
                                                             (ไม�มาประชุม) 
4.   นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง   เขต  7 
      (ไม�มาประชุม) 
5.   นายอะหมาด   หลงจิ                      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง   เขต  8   
  (ไม�มาประชุม) 
6.  นายศิริศักด์ิ   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต  3 
                                                              (ไม�มาประชุม) 
7. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ เขต  ๑ 
  (ไม�มาประชุม) 
8. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง เขต  1 
  (ไม�มาประชุม) 
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9.   นายอาบู  ฮะอุรา             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน    เขต  2  
                                                 (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
10. นายสมพล   อาดํา                     สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  9               
                                                                    (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
รายช่ือผู2เข2าร�วมประชุม  
๑.   นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.   นายเทิดศักด์ิ  สุระภินันท� เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
3.   นายวิบูลย�   โต0ะขุนนุ-ย ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
4.   นายวรรโณ  เวชศาสตร� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
5.   นายกอหรี   ปIญญายาว ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
6.   นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
7.   นายอภิศักด์ิ  อารีกุล นักบริหารท-องถ่ินระดับสูง 
8.   นางบุญยืน  รัตนชาตรี นักบริหารท-องถ่ินระดับกลาง 
9.   นางสาวเสาวณีย�   แซ�จิว นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑0. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑1. นางเกษร    เกตุแก�น นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
๑2. นายมงคล   ชุมทอง ผู-อํานวยการกองช�างระดับกลาง 
๑3. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
14. นางอรรถยา   อารีกุล นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
15  นางมาเรียม  ปะดุกา นักบริหารงานท่ัวไประดับต-น  แทนหัวหน-าสํานักปลัดฯ 
๑6. นายอรุญ  อาดํา นักบริหารงานศึกษาระดับต-น  แทนผอ.กองการศึกษาฯ 
17. นายสุพจน�   นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไประดับต-น 
18. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานท่ัวไประดับต-น 
19. นางอภิญญา  ถิระวงค� นักบริหารงานท่ัวไประดับต-น 
20. นางสาวบุษยรัตน� บัวดวง                      นักบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 
21. นางสุณา แสงจันทร� เจ-าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
22. นายมารุต   โขขัด ผู-ช�วยนักจัดการงานท่ัวไป 
23. นายปรีชา     อ�อนประชู ผู-ช�วยนักจัดการงานท่ัวไป 
24. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู-ช�วยนักจัดการงานท่ัวไป 
25. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู-ช�วยนักจัดการงานท่ัวไป 
๒6. นายสุเรน  ตาเดอิน ผู-ช�วยนักจัดการงานท่ัวไป 
27. นายสมศักด์ิ  กาเส็มส0ะ ผู-ช�วยเจ-าหน-าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒8. นายสุกิจ   สามี ผู-ช�วยเจ-าหน-าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
29. นางสาวสุกัญญา  อาดํา                        ผู-ช�วยนักวิชาการประชาสัมพันธ� 
30. นายพชรดนัย รัตนพันธ�                        ผู-ช�วยนักพัฒนาการท�องเท่ียว 
31. นางสาวกนกวรรณ จุลฉีด  ผู-ช�วยนักวิชาการศึกษา 
32. นางสาวนุชนาถ  สํานัก นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
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รายช่ือผู2เข2าฟ9งการประชุม 
1.  นายชัยวุฒิ เสนวีาสน� นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
2.  นายอดิศักดิ์ บินสะอาด   ผู�ช�วยนักจัดการงานทั่วไป 

3.  นางสาวรัตติฟา หวันสุ ผู-ช�วยนักพัฒนาชุมชน 
4.  นางสาวนาราภัทร  ชุมจีน ผู�ช�วยเจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป 

5.  นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต ผู-ช�วยเจ-าพนักงานธุรการ 
6.  นางสาวศุภิกา จูฑะวนิช ผู�ช�วยนักจัดการงานทั่วไป 

7.  นางสาวอมรรัตน� นภาพงษ� ผู-ช�วยเจ-าหน-าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
8.  นางสาวสร-อยสุดา หมาดหยัน ผู-ช�วยเจ-าหน-าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
9.  นายอุเทน สะอิ ผู-ช�วยนายช�างเขียนแบบ 
10 นายธมลเดช  ชื่นกิจรุ�งเรอืง ผู�ช�วยนักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุม   เวลา     10.28 น. 
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ข2อประชุม 

เลขานุการสภาฯ -       เนื่องจากวันนี้ท�านจํารูญ  ดีเสาวภาคย�  ประธานสภาองค�การ 
นายสะหรี  พันหวัง บริหารส�วนจังหวัดสตูล  ปPวย   วันนี้เชิญท�านอนุสรณ�  มรรคาเขต   

รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  คนท่ี  1  ข้ึนทํา
หน-าท่ีเปQนประธานในการประชุมวันนี้  ขอเชิญทุกท�านในห-อง
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ยื่นข้ึน 

ประธานสภาฯ - เชิญทุกท�านนั่งครับ 
นายอนุสรณ�  มรรคาเขต 
รองประธานสภาฯ  คนท่ี  1 
ปฏิบัติหน2าท่ีแทนประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   เรื่อง  เปTด 
 สมัยประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  สมัยวสิามัญ  

สมัยท่ี  3  ประจําปU  พ.ศ.๒๕๕9  ประธานสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห�ง
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด   พ.ศ.๒๕๔๐  แก-ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๖  และแก-ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๔  
พ.ศ.๒๕๕๒  ความว�า  เม่ือเปQนการจําเปQนเพ่ือประโยชน�แห�ง
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ประธานสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเปQนสมัย
วิสามัญก็ได-  หรือนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด  หรือสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดจํานวนไม�น-อยกว�าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเท�าท่ีมีอยู�  อาจทํา
คําร-องยื่นต�อประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดขอให-เปTด
การประชุมสมัยวิสามัญได-  ประธานสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล ได-กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประจําปU  พ.ศ.๒๕๕9  มีกําหนด  ๗  วัน นับต้ังแต�วันท่ี  23  
พฤศจิกายน  ๒๕๕9  ถึงวันท่ี  29  พฤศจิกายน  ๒๕๕9  จึง
ประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี   21   
เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๕9  ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก-ว  รอง
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  คนท่ี  2  ปฏิบัติ
หน-าท่ีแทนประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - ท�านนายกองค+การบริหารส�วนจังหวัดสตลู   ท�านรอง 
 นายกองค+การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านสมาชิกสภาองค+การ
บริหารส�วนจังหวัดสตลู  ผู�ทรงเกียรติทุกท�าน   ท�านปลัดองค+การ
บริหารส�วนจังหวัดสตลู  ท�านรองปลัดองค+การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล  ผู�อํานวยการกองสงักัดองค+การบริหารส�วนจังหวัดสตลู  
ทุกท�าน  วันนี้เป.นการประชุมสมัยวสิามัญ  สมัยที ่ 3   คร้ังที่  ๑  
ประจําป1  พ.ศ.๒๕๕9  เพื่อพิจารณาอนุมัติและเหน็ชอบเรื่อง
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สําคัญต�างๆ อันเนือ่งจากจังหวัดสตูล  ได�แจ�งกําหนดหลกัเกณฑ+
การใช�จ�ายเงินสะสมตามมาตรการสนับสนนุการพัฒนาโครงการ
สร�างพื้นฐาน  เศรษฐกิจและสังคม  องค+กรปกครองท�องถ่ินใด
ประสงค+ขอรับการสนับสนนุ  ให�จัดส�งให�จังหวัดสตลูภายในวันที ่ 
25  พฤศจิกายน  2559  สภาองค+การบริหารส�วนจังหวัดสตลู  
จึงเปFดประชุมสภา  สมยัวิสามัญ  สมยัที่  3   คร้ังที่  ๑  ประจําป1  
พ.ศ.๒๕๕9  กรณีรีบด�วน   
  ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี  1 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ         1.1  สภาฯ  ได-มีหนังสือติดตามผลการปฏิบัติงานมติการ 

 ประชุมสภาฯ   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  และครั้งท่ี   2    
 ประจําปU   พ.ศ.2559  ดังนี้ 

 สอบถามมติ  ญัตติร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปUงบประมาณ  พ.ศ.2560  นายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล  แจ-งว�าได-ประกาศใช-เปQนข-อบัญญัติแล-ว  ต�อไป 
 สอบถามมติ  ญัตติ  ขอโอนทรัพย�สินขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล  ทุ�นและโป\ะเทียบเรือ  ท่ีตั้งของพัสดุ  เกาะหลี
เป\ะ  หมู�ท่ี  7  ตําบลเกาะสาหร�าย  อําเภอเมืองสตูล  นายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  แจ-งว�าได-ส�งมอบ และอุทยาน
แห�งชาติตะรุเตาได-รับมอบเรียบร-อยแล-ว  ต�อไป 
 มีมติของญัตติท่ีไม�ได-สอบถาม  แต�ท�านนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล  ได-แจ-ง  เปQนญัตติเก�าสมัยสามัญ  สมัยท่ี  
2  ครั้งท่ี  2  ประจําปU  พ.ศ.2557  เม่ือวันท่ี  14  สงิหาคม  
2557  ได-โอนท�าเทียบเรือเจ0ะบิลัง โอนให-เทศบาลเจ0ะบิลัง  
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  แจ-งว�าเทศบาลเจ0ะบิลังไม�
สามารถรับมอบเทียบเรือได-  เนื่องจากสภาพโครงสร-างของท�า
เทียบเรือยังไม�พร-อมใช-งาน  จึงขอให-  องค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล  ดําเนินการซ�อมแซมให-อยู�ในสภาพพร-อมใช-งานและ
เทศบาลเจ0ะบิลังจะนําเรื่องเสนอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 1.2  สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ได-มีหนังสือ
ติดตามผลการปฏิบัติงานมติการประชุมสภา   สมัยวิสามัญ  สมัย
ท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําปU  พ.ศ.2559  เม่ือวันท่ี  27 กันยายน  
2559  ดังนี้   
 ได-สอบถามมติ  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเพ่ิมและโอนต้ังจ�าย
รายการใหม�ของส�วนราชการในสังกัด  หมวดค�าครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งก�อสร-าง  จํานวน  19,583,380.-  บาท  นายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล  แจ-งว�าได-อยู�ระหว�างดําเนินการ  18  
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รายการ  และ ยังไม�ดําเนินการ  3  รายการ  รายละเอียดขอดูได-
ท่ีฝPายประชุมสภา 
 และได-สอบถามมติ  ญัตติ  ขอความเห็นชอบการให-บุคคล
ใช-ประโยชน�ในทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
อาคารแสดงสินค-าในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหาดราไว  นายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล  แจ-งว�าได-ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข-อง
เสร็จเรียบร-อยแล-วพร-อมแนบบันทึกข-อตกลงระหว�างนายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  กับประธานสภาชุมชนตําบล
ขอนคลาน  ต�อไปได-สอบถามมต ิ  ญัตต ิ  คณะกรรมการพัฒนา
องค+การบริหารส�วนจังหวัด  และคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผน  นายกองค+การบริหารส�วนจังหวัดสตลู  แจ�งว�า
ได�ดาํเนินการแต�งตัง้เรียบร�อยแล�ว  สําหรับการติดตามผล
ปฏิบัติงานมติการประชุมสภาองค+การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
มต ิ  ญัตติขออนุมัติขยายและกันเงิน  ยงัไม�ได�รับคําตอบว�าญัตติ
ดังกล�าวเป.นประการใด 
  1.3  รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามข-อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปU  พ.ศ.2559  ไตรมาสท่ี  4  (เดือน
กรกฎาคม  -  กันยายน  2559)  รายละเอียดเอกสารได-จัดส�งให-
ท�านไปแล-วกับหนังสือเชิญประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล 
 1.4   ทางผู-บริหารได-แจ-งว�าเพ่ือให-เปQนไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว�าด-วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส�วนท-องถ่ิน   พ.ศ.2548  จึงขอส�งแผนพัฒนาสามปU  พ.ศ.
2560  -  2562  องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  (เพ่ิมเติม
ฉบับท่ี   1 )   ตามเอกสารท่ีได-แจกให-สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล  ทุกท�านแล-ว    
 1.5  ต�อไปขอแจ-งให-ทราบเรื่องโครงการอบรมศึกษาดูงาน
โครงการตามพระราชดําริ   ตามท่ีได-ส�งแบบสอบถามให-กับท�าน
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   และการจัดทํา
โครงการ  อบจ.พบประชาชน   ประจําปUงบประมาณ  พ.ศ.
2560    ได-จัดส�งให-สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
เรียบร-อยแล-ว 
 1.6   ต�อไปขอแจ-งส�งรายงานผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ประจําปU  
พ.ศ.2559  ตามระบบ  e-Plan  เจ-าหน-าท่ีได-แจกให-ท�านแล-ว     

       ต�อไปผมจะขอนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ - ไม�มี 
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           ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู2ถาม   
ประธานสภาฯ  ไม�มี  

  ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี  4 

ระเบียบวาระท่ี 4 -        เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท2องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล2ว  
ประธานสภาฯ           ไม�มี  

          ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม�  

  ญัตติขออนุมัติจ�ายเงนิสะสมขององค�การบริหารส�วน 

 จังหวัดสตูลประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.2560 

ประธานสภาฯ - เชิญท�านนายกองค�การริหารส�วนจังหวัดแถลง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีเคารพ   
นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ และ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ผู-ทรงเกียรติทุก

ท�าน   คําแถลงขออนุมัติจ�ายเงินสะสมองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล  ประจําปUงบประมาณ  พ.ศ.2560  ด-วยจังหวัดสตูลแจ-งว�า
คณะรัฐมนตรีได-มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 
เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร-าง
พ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท-องถ่ิน เพ่ือให-องค�กรปกครอง
ส�วนท-องถ่ินมีบทบาทในการนําเงินสะสมมาใช-ในการพัฒนา
เศรษฐ กิจและพัฒนา คุณภาพชี วิ ตของประชาชนตาม ท่ี
กระทรวงการคลังนําเสนอ และกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัย
หลักเกณฑ�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด-วยการรับเงิน 
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค�กรปกครองส�วนท-องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม 
ข-อ 4 กําหนดหลักเกณฑ�การใช-จ�ายเงินสะสมขององค�กรปกครอง
ส�วนท-องถ่ินตามมาตรการดังกล�าว  โดยกําหนดหลักเกณฑ�ดังนี้ 

  1.  กรณีองค�กรปกครองส�วนท-องถ่ินใดมีเงินสะสมเหลืออยู�
เพียงพอท่ีจะนําไปจัดทําโครงการด-านการพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐาน 
ก็ให-องค�กรปกครองส�วนท-องถ่ินพิจารณานําเงินสะสมท่ีมีอยู�ไป
ดําเนินการแก-ไขปIญหาความเดือดร-อนให-แก�ประชาชนในด-าน
ดังกล�าว  

  2.  องค�กรปกครองส�วนท-องถ่ินท่ีมีเงินสะสมไม�เพียง
พอท่ีจะดําเนินการแต�มีความจําเปQนต-องจัดทําโครงการด-าน
โครงสร-างพ้ืนฐานเพ่ือแก-ไขปIญหาความเดือดร-อนของประชาชน
เปQนเร�งด�วน องค�กรปกครองส�วนท-องถ่ินก็อาจจัดทําโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุน
ร�วมระหว�างรัฐบาลและองค�กรปกครองส�วนท-องถ่ิน (Matching 
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Fund) ภายใต-กรอบวงเงินตามมติรัฐมนตรีกําหนดไว-ไม�เกินห-าล-าน
บาท และองค�กรปกครองส�วนท-องถ่ินจะต-องจ�ายเงินสะสมใน
จํานวนไม�น-อยกว�างบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรสมทบให-  

  รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสตูล  ด�วนท่ีสุด ท่ี สต   
 0023.5/ว52060  ลงวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2559 

 ในปIจจุบันองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล มีเงินสะสม ณ 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559  ท่ีสามารถนําไปใช-จ�ายได-ตาม
หลักเกณฑ�ดังกล�าวจํานวน 7,021,266.31 บาท และมีเงิน
สะสมท่ีได-ขออนุมัติต�อสภาฯ เม่ือคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 เพ่ือซ�อมสร-าง
ถนนผิวจราจรแอสฟIลท�ติกคอนกรีต สายทางเข-าแหล�งท�องเท่ียว
หาดราไวจํานวน 9,439,000 บาท  แต�เนื่องจากองค�การ 
บริหารส�วนจังหวัดสตูลได-เสนอโครงการดังกล�าวเพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบกลาง รายการค�าใช-จ�ายใน
การเสริมสร-างความเข-มแข็งและก-าวหน-าของประเทศตาม
แนวทางปฏิรูป ซ่ึงตอนแรกคาดว�าจะได-รับการจัดสรร  แต�สุดท-าย
ไม�ได-รับจัดสรร  จึงยังไม�ได-จ�ายเงินยอดเงินสะสม  9,439,000 
บาท  นั้น  จึงขออนุมัติต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล
อนุมัติยกเลิกยอดเงินสะสม  9,439,000 บาท  และจะขอ
อนุมัติเงินสะสมดังกล�าวสมทบกับเงินสะสมท่ีมีอยู�คือ
7,021,266.31 บาท  ดังนั้น  เงินสะสมท่ีสามารถนํามาใช-จ�าย
ได-ตามหลักเกณฑ�ดังกล�าวจะมีจํานวน  คือ  7,021,266.31  
บาท  รวมกับเงิน   9,439,000  บาท  รวมเปQนเงิน  
16,460,266.31 บาท  และได-พิจารณาโครงการตาม
หลักเกณฑ�การใช-จ�ายเงินสะสมฯ จํานวน 3 โครงการ รวมเปQน
เงินท้ังสิ้น  20,356,000 บาท  โดยจะใช-เงินสะสมขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล จํานวน 15,356,000 บาท และขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจํานวน 5,000,000 บาท จากรัฐบาล
ตามมาตรการลงทุนร�วมระหว�างรัฐบาลและองค�กรปกครองส�วน
ท-องถ่ิน (Matching Fund) ภายใต-กรอบวงเงินตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 ซ่ึงโครงการสาม
โครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ซ�อมสร-างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟIลท�คอนกรีต  
สายทางเข-าแหล�งท�องเท่ียวหาด ราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ�งหว-า 
ขนาดผิวจราจรกว-าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.033 กิโลเมตร  
ไหล�ทางข-างละ 1.00 เมตร ตามแบบแปลนท่ีองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลกําหนด และนํามาจากแผนพัฒนาสามปU (พ.ศ.2560-
2562) องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1  
ยอดเงินท้ังหมดลดลงจากเดิม  รอบนี้เปQนยอดเงิน 8,493,000.-  
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บาท  ซ่ึงยอดนี้จะใช-เงินสะสมขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
ท้ังหมดไม�มีเงินสมทบ 

2.  ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวบ�อน้ําพุร-อนทุ�งนุ-ย (ติดต้ังไฟ 
ส�องสว�าง ( High  Mast)  หมู�ท่ี 4  ต.ทุ�งนุ-ย อ.ควนกาหลง จ.
สตูล  ตามแบบแปลนท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลกําหนด 
และนํามาจากแผนพัฒนาสามปU (พ.ศ.2560-2562) องค�การ 
บริหารส�วนจังหวัดสตูล  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  งบประมาณ  
1,800,000  บาท ใช-เงินสะสมขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล ท้ังหมด   ไม�มีเงินสมทบ 

3.  ซ�อมสร-างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟIลท�คอนกรีต  
สาย สต.ถ.1-0007 บ-านคลองขุด-บ-านหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู 
ขนาดผิวจราจรกว-าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.220 กิโลเมตร
ไหล�ทางข-างละ 1.00 เมตร ตามแบบแปลนท่ีองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลกําหนด  งบประมาณ  10,063,000  บาท  ใช-เงิน
สะสมขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล จํานวน 5,063,000 
บาท และขอรับเงินสมทบจากรัฐบาล จํานวน 5,000,000 บาท   
รวมงบประมารสามโครงการ 20,356,000 บาท  รายละเอียด
ตามบัญชีโครงการใช-จ�ายเงินสะสมขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล   ประจํางบประมาณ  พ.ศ.2560  ตามท่ีได-แจกให-ทุกท�าน
แล-ว   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด-วยการรับเงิน  การ
เบิกจ�ายเงิน  การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค�กรปกครองส�วนท-องถ่ิน  พ.ศ.2547  และท่ีแก-ไข
เพ่ิมเติม   ข-อ  89  จึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   จ�ายขาดเงินสะสมจํานวน   
15,356,000.-  บาท  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี   เม่ือวันท่ี   13   กันยายน   
2559   อีกจํานวน   5,000,000.-   บาท   รวมเปQนเงินท้ังสิ้น   
20,356,000.-   บาท    เพ่ือจัดทําโครงการตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ  และสังคม
ภายในท-องถ่ินต�อไป   

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   ได-ฟIงท�าน 
 นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลแถลงไปแล-ว  มีสมาชิกท�าน 

ใดจะสอบถามหรืออภิปรายบ-างไหม  เชิญครับ ถ-าไม�มีผมจะขอ
มติตามท่ีท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  แถลง  เชิญ
ท�านเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   นับองค�
ประชุม   

เลขานุการสภาฯ - 13   ท�านครบองค�ประชุม 
ประธานสภาฯ - ต�อไปผมจะถามมติต�อท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วน

จังหวัดสตูล 
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  ท�านสมาชิกท�านใดเห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล   แถลง  โปรดยกมือ    

เลขานุการสภาฯ - มีจํานวน   13  เสียง 
ประธานสภาฯ - เท�าไรครับ 
เลขานุการสภาฯ - มีจํานวน   13  เสียง  รวมท�านประธานสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดสตูลด-วย 
ประธานสภาฯ - ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   ท�านใด

ไม�เห็นชอบอนุมัติตามท่ีท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
แถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี    
ประธานสภาฯ - มติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติคะแนนเสียง  13  เสียง  ไม�

เห็นชอบอนุมัติ  ไม�มี 

  ต�อไปผมจะนําเข-าสู�ระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 6   - เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ - มีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  จะ

สอบถาม  เชิญท�านเส็น   ยาประจัน 
นายเส็น   ยาประจัน -      วันนี้จะนําเรื่องโครงสร-างพ้ืนฐานเข-ามาหารือในสภา   2  

ประเด็น   เหตุผลว�าความจําเปQนของพ่ีน-องประชาชนนั้น   ถ-า
โครงสร-างพ้ืนฐานดี   การทํามาหากินก็คล-อง   ถ-าโครงสร-าง
พ้ืนฐานไม�ดี  ก็จะมีอุปสรรคสักนิดหน�อย  โครงการท่ีหนึ่งสาย
ถนนสายวังใหญ�เชื่อมท�าเรือกับแป-ระ  ประมาณสักกิโลกว�า ๆ  
ถนนเปQนหลุมเปQนบ�อ  ประชาชนจะเดินทางไปกรีดยางก็ไม�
สะดวก  เพราะถนนชํารุด  ตรงนี้ฝากให-ท�านประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล   ผ�านไปยังท�านนายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล  หาแนวทางเพ่ือไปซ�อมแซมให-ใช-ได-ปกติ   ถนนบ-าน
วังใหญ�   ตําบลท�าเรือกับตําบลแป-ระ   ประเด็นท่ีสอง   ถนนนี้
อยู�อําเภอละงู  ต-นทางอยู�ในอําเภอละงู    กลางทางอยู�ในอําเภอ
ท�าแพ  ปลายทางอยู�อําเภอควนกาหลง   เปQนถนนท่ีใช-สัญจรมาก
ในการขนส�งสินค-าเกษตร   และก็การคมนาคม  และการเดินทาง
ของส�วนราชการต�าง ๆ   ไม�ทราบว�าทางองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล  ได-ไปซ�อมแซมบ-างหรือไม�   ในสองสามอาทิตย�นี้    
ถ-าไม�มีฝากทําอย�างไรช�วยซ�อม   ถนนสายนี้ให-แคบ   ให-อยู�ใน
สภาพเดิม   ถนนบ-านผัง  36   ต-นทางอยู�ในอําเภอท�าแพ  
ปลายทางอยู�อําเภอควนกาหลง   ก็ฝากท�านประธานไปถึงท�าน
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   ท้ังสองสาย 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   ท�านอ่ืน
หรือไม�  เชิญท�านสานิตย�  ยอดรุ�ง    
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นายสานิตย�  ยอดรุ�ง - มีถนนสายช�องไทร –  บารายี  เปQนหลุมเปQนบ�อมากทําให-
ประชาชนเดือดร-อนมาก 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนหรือไม�   ถ-าไม�มีขอเชิญท�านนายกองค�การบริหาร 
 ส�วนจังหวัดสตูล 
นายกฯ - ในส�วนของถนนท่ีจะซ�อมปะถนนท้ังของท�านสมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   ท่ีบอกมา   เวลานี้อยู�ในแผนท่ี
จะเข-าไปดําเนินการอยู�แล-ว   เวลานี้ก็กองช�างออกดําเนินการอยู�
ตลอด   คิดว�าพยายามรีบเร�งให-ทันความเดือดร-อนของประชาชน    

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านอ่ืนอีก
ไหม  ถ-าไม�มีเลิกประชุม 

 
เลิกประชุม - เวลา  12.35 น. 

 


