
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  คร้ังท่ี 1  ประจําป%  ๒๕62 

วันท่ี   26กันยายน   ๒๕62 
เวลา    09.3๐  น. 

ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
1.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล     
2. นายธรรมศักดิ์   แดงน�อย รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล        คนที่ 2 
3.นายประมวล   ธรรมรักษา เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
4.  นายอรุณ   โต1ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
5.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  5  
6.  นายอะหมาด   หลงจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  8 
7. นายสมพล   อาดํา  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง    เขต  9  
8.นายเอียด   ชูช วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
9. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า       เขต  1 
๑0. นายสานิตย�   ยอดรุ ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
11. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3  
12.  นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1.  นายหรน    อุศมา รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล        คนที่ 1 
  (ลาปCวย) 
2. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู        เขต  3 
   (ลาปCวย) 
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รายชื่อผู0เข0าร�วมประชุม  
๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท� เลขานุการนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3.  นายวิบูลย�   โต1ะขุนนุ�ย ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4.  นายวรรโณ  เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5.  นายกอหรี   ปEญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7. นายวิทยา   ผุดผ อง ปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
8. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
9.  นายประพันธ�   สารานพกุล หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
10. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
11. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
13. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง แทนผู�อํานวยการกองช าง 
๑4. นายอมาตย�   สุปราณี ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑5. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
16. นางธนพรสังฆโต แทนผู�อํานวยการกองการส งเสริมคุณภาพชีวิต 
17. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
18. นางอภิญญา  ถีระวงศ� นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
19. นางจิญมน  แสงจันทร� เจ�าพนักงานธุรการ  ชํานาญงาน 
20. นายมารุต   โขขัด ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
21. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
22. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายปรีชา     อ อนประชู ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นายสมศักดิ์  กาเส็มส1ะ ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นายชมลเดช  ช่ืนกิจรุ งเรือง ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. นายกันตภณ  แพ งเมือง เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
27. นางสาวพิริยานันท�  ช อคง นักสังคมสงเคราะห�ปฏิบัติการ 
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รายชื่อผู0เข0าฟ7งประชุม 
1. นางนุธิตา   ขุนแก�ว หัวหน�าฝCายการเงิน 
2. นายอดิศักดิ์  บินสอาด ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
3. นางชารีด1ะ  โสภีชํานาญการ เจ�าหน�าที่ประชาสัมพันธ� ชํานาญงาน 
4. ว าที่ร�อยตรี ฮาริด  เวชสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
5. นางสาวนวพร  สุขธร เจ�าพนักงานธุรการ 
6. นางสาวสุธิษา  ตั้งเซ ง เจ�าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
7. นางจิราพร  สมาธิ เจ�าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
8. นางสาวอริสรา  บินหา นักวิเคราะห�นโยบายฯ 
9. นางปุณิกา สุวรรณโณ นักวิเคราะห�นโยบายฯ 
10. นางสาวอังสณา  อังสุภานิช นักวิเคราะห�นโยบายฯ 
11. นายอับดุสลาม  จอหวัง ครูอาสาพัฒนากีฬา 
12. นายอุเทน  สะอิ ผู�ช วยนายช างเขียนแบบ 
13. นางสาวนุชจริยา  มรรคาเขต ผู�ช วยเจ�าพนักงานธุรการ 
14. นางสาวศุภิกา  จูฑะวนิช ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
15. นางศิริพร  ซุ�นอ�อ นักวิชารพัสดุชํานาญการ 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น 
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ข0อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลมาครบ

องค�ประชุมแล�วขอเชิญประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลขึ้นทําหน�าที่ขอให�ทุกท านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท าน 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก0ว รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท านปลัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ท านรองปลัดองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และท านผู�อํานวยการสังกัดกองงานต างๆ วันนี้เปVนการประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปW พ.ศ.2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตามระเบียบวาระของ
การประชุม 

 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 1  
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ0งต�อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ  1.1 ประกาศแก�ไขแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปW 2562 
แก�ไขครั้งที่ 2/2562  

  1.2 วันนี้ท านสมาชิกฯได�ขอลา 2 คน คือ ท านศิริศักดิ์ 
ประทีปรัศมีกุล และท านหรน  อุศมา ท านสมาชิกฯและผู�เข�าร วม
ทุกท าน ช วงนี้ก็ใกล�จะถึงวาระของการปลดเกษียณหลังจากวันที่ 
30 กันยายน 2562นี้องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรามี
ข�าราชการช้ันผู�ใหญ หนึ่งท านได�ปลดเกษียณไปตามวาระของทาง
ราชการท านได�มาอยู และก็ปฏิบัติหน�าที่อยู กับองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลก็นานพอสมควรถึงจะเปVนเวลาที่น�อยนิดก็ตาม
ท านก็ได�สร�างผลงานและก็ได�ทําหน�าที่ของท านอย างสมบูรณ�
แบบท านก็จะต�องจากเราไปในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ 
ก อนที่ท านจะไปนั้นผมอยากจะเรียนเชิญท านได�พูดอะไรกับสภา
ฯแห งนี้สักนิดเชิญท านปลัดฯ  

ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน ผมนายวิทยา  ผุดผ อง 
ปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล วันนี้ต�องขอกราบขอบคุณ
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ทุกท านอย างสูงยิ่ง ท านได�ให�ความกรุณาและให�เกียรติผมได�
ขึ้นมากล าว ก็คงไม เปVนการใช�คําว ากล าวอําลานะครับ ถ�ากล าว
อําลานี้ก็คงไม มีโอกาสที่จะได�มาพบกันอีกก็อันเปVนว าในการ
ขึ้นมากล าวเพื่อขอบคุณนะครับ ขอบคุณท านประธานสภาฯ 
ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน ที่ได�ให�ความกรุณากับผมใน
การที่มาปฏิบัติหน�าที่  ที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลถึงแม�
จะเปVนเวลาที่ไม ยาวนักก็เปVนไปตามช วงเวลาเนื่องจากเวลาผมก็
คงมีเท านี้จริงๆก็อยากจะอยู ช วยเหลือท านให�นานกว านี้แต มันก็
เปVนไปไม ได�ช วงเวลาผมมีเพียงเท านี้ต�องขออนุญาตนําเรียนที่อยู 
ประจําองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ในช วงที่ผมมาครั้งแรก
และในช วง 3 เดือนแรก เปVนช วงที่จะต�องลงไปหาข�อมูลต างๆ
ของพี่น�องจังหวัดสตูล ผมใช�เวลา 3 เดือน รวบรวมข�อมูลโดยลง
ไปพื้นที่ซึ่งจะไปในวันหยุดเสาร�และอาทิตย� จะไปครบทุกอําเภอ
แต อาจจะไม ครบตามชุมชนต างๆแต ก็ได�เดินทางไปด�วยตัวเอง
เดินทางไปคนเดียวก็ไปพบปะพี่น�องชาวจังหวัดสตูลหลายแห งได�
ไปสัมผัสได�ไปเห็นถึงสภาพแวดล�อมได�ไปสัมผัสถึงความงดงาม
ของพี่น�องชุมชนของชาวจังหวัดสตูล ก็อยากจะนําเรียนว าพี่น�อง
ชาวจังหวัดสตูลก็ไม ได�แตกต างกับจังหวัดยโสธร ก็จะมีอะไรที่
ส วนราชการผู�เกี่ยวข�องทั้งหลายที่จะลงไปดูแล ลงไปแก�ไข
ปEญหา พอในช วงหกเดือนหลังจนถึงวันนี้ก็เปVนช วงที่ผมต�อง
นําเอาข�อมูลสามเดือนแรกที่ผมลงไป และก็มาวางแผนที่จะ
ปฏิบัติงานร วมกับทางสภาร วมกับคณะผู�บริหารอย างไร ก็ได�
กําหนดเปVนแผนงานในทางปฏิบัติของตัวเอง ซึ่งหลายๆท าน
อาจจะเห็นผมไปร วมกิจกรรมต างๆก็เนื่องด�วยผมมีความจําเปVน
ที่จะต�องอยู ที่สํานักงานมากไปหน อย เพราะว าจะมีเอกสารต างๆ
ที่จะต�องดูแลส วนการออกไปทํากิจกรรมก็จะผ านผู�ที่จะต�องไป
ตอบแทนส วนใหญ ปลัดก็จะเปVนผู� อํานวยการกองแทน ซึ่ง
บทบาทหน�าที่ของเขาก็คงจะต�องลงไปสัมผัสในกิจกรรมต างๆ
นอกจากนั้นข�อเท็จจริงอย างหนึ่งคือบริบทหน�าที่ของปลัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดนั้นก็คือ ผู�สร�างเวทีให�กับฝCายคณะ
ผู�บริหารหรือฝCายสภาให�เปVนผู�แสดง พวกผมก็เปVนลักษณะนามก็
จะเปVนการทํากิจกรรมให�สําเร็จบนเวทีก็คือคณะผู�บริหารหรือ
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ทางสภาฯเปVนผู�ดําเนินการพวกผมก็จะอยู ห�วงหลังในการทํางาน 
ก็จะประมาณนั้นนะครับ ท�ายที่สุดนี้นะครับก็คงต�องขอขอบคุณ
ท านประธานสภาฯท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน ที่ให�ความ
รักความเมตตาในระยะเวลาเก�าเดือนที่อยู ที่นี่นะครับ ผมหวัง
อย างยิ่งว าในโอกาสต อไปก็อาจจะลงมาร วมกิจกรรมในบาง
กิจกรรม ก็ยังจะต�องมาที่สตูลอยู หากท านผ านไปทางภาคอีสาน
ทางจังหวัดยโสธรหรือจังหวัดใกล� เคียงก็ ได� โปรดติดต อ
ประสานงานเพื่อผมจะได�ดูแลท าน และก็ขอขอบคุณเปVนอย างสูง
ยิ่ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ก็ได�ฟEงจากใจจริงของท านปลัดองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล หน�าที่ ของราชการอาจจะหยุดไปแต หน�าที่
ความสัมพันธ�ยังอยู  ในจังหวัดสตูลก็เหมือนกันถ�าท านไปผ านไป
หรือผ านมา ผมในนามประธานสภาฯและสมาชิกฯทุกท านและ
รวมถึงคณะผู�บริหารทุกท าน ยินดีที่จะต�อนรับท านตลอดและใน
นามของคนจังหวัดสตูลก็ขอบคุณท านมากๆที่ได�มาช วยกัน
พัฒนาถึงเวลาจะน�อยก็ตามแต ท านก็ใช�ความสามารถของท าน
และประสบการณ�ของท านที่ท านเคยผ านมาสร�างประโยชน�ให�
จังหวัดสตูล และก็ต�องขอบพระคุณท านไว� ณ ที่นี้ด�วย  

  ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  2.1 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประจําป% 2562 

วันท่ี 7 สิงหาคม  2562  
  2.2 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจําป% 2562 

วันท่ี 14  สิงหาคม  2562  
  เ ชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกล าว

รายงาน 

เลขาฯคณะกรรมการตรวจรายงาน - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรง 

นางสาวยาสนี  หลังจิ เกียรติทุกท านคณะกรรมการตรวจรายงานได�ทําการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัย
สามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1 ประจําปW   2562  วันที่   7  
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สิงหาคม  2562  และสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปW 
2562  วันที่ 14 สิงหาคม  2562โดยทําการตรวจสอบ 

  ส�วนท่ีหน่ึง ปกรายงานการประชุมดังกล าว  

  ส�วนท่ีสอง รายช่ือสมาชิกสภาฯที่มาประชุม และที่ไม มา
ประชุม ผู�เข�าร วมประชุม ผู�เข�าฟEงการประชุม  

  ส�วนท่ีสาม เวลาเริ่มประชุม  

  ส�วนท่ีสี่  ข�อประชุมระเบียบวาระที่หนึ่ง เรื่องที่ประธาน
จะแจ�งต อที่ประชุม 

  ระเบียบวารที่สอง  รับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระที่สาม กระทู�ถาม 
  ระเบียบวาระที่สี่   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท�องถิ่น

ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล�ว  
  ระเบียบวาระที่ห�า  เรื่องที่เสนอใหม  ซึ่งมีเรื่องสี่เรื่อง 
  ระเบียบวาระที่หก  เรื่องอื่นๆ ได�มีท านสมาชิกสภาฯ

อภิปราย 

  ส�วนท่ีห0า  เวลาเลิกประชุมสภา ดังกล าว 

  ส�วนท่ีหก  รายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังกล าว จึงเสนอให�สมาชิกสภาฯพิจารณาและรับรอง
ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะแก�ไขรายงานบ�าง ถ�าไม มีผมจะขอ
มติทั้ง 2 ฉบับเลย ท านเลขาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 11  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - รับรอง  10 เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเปVนเอกฉันท� 

 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู0ถาม   
ประธานสภาฯ  (ไม�มี) 
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 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท0องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภาฯ เสร็จแล0ว  (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม� 
ประธานสภาฯ  5.1  ญัตติ ขออนุมัติแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
กองช�าง หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร0างประเภทค�าก�อสร0าง
สิ่งสาธารณูปโภครายการค�าซ�อมสร0างถนนลาดยางแอส
ฟ7ลท�คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0067 แยกทางหลวง 416 –
บ0 า น น า แ ก0 ว  อ . ค ว น โ ด น  ,อ . ท� า แ พ  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
9,286,000.-บาท เชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่ 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ เคารพ ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ าย ประจําปW
พุทธศักราช 2562 ตามที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�
ตั้งงบประมาณรายจ ายประจําปWงบประมาณพุทธศักราช 2562 
ของกองช าง หมวดค าที่ดินและสิ่งก อสร�าง ประเภทค าก อสร�าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการซ อมสร�างถนนลาดยางแอสฟEลท�
คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0067 แยกทางหลวง 416 บ�านนา
แก�ว อ.ควนโดน ,อ.ท าแพ งบประมาณ 9,286,000.-บาท 
และได�ดําเนินการตามสัญญาจ�างเลขที่ 23/2562 ลงวันที่  
27 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว าระยะทางการซ อมสร�างที่ระบุ
ไว�ในสัญญา 2.612 กิโลเมตร สามารถทําการซ อมสร�างถนน
ได�จริงเพียง 2.604 กโิลเมตร เนื่องจากเส�นทางดังกล าวทั้งสาย
และปลายสายเช่ือมต อกับถนนทางหลวงชนบทที่ก อสร�างเปVน
ทางเช่ือมจึงทําให�ระยะทางขาดหายไปจํานวน 8 เมตร ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจการจ�างได�ออกตรวจโครงการและได�เสนอ
ขอปรับลดปริมาณค างานโครงการดังกล าว ดังนั้น เพื่อให�การ
ปฏิบัติเปVนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการ
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บริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560 มาตรา 97 วรรค 3 
ซึ่งกําหนดให�การแก�ไขสัญญาหรือข�อตกลงตาม วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสอง จะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว าด�วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข�องจึงขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจ ายประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 
2562 รายละเอียดดังนี้ จากเดิมเพื่อจ ายเปVนค าซ อมสร�าง
ถนนลาดยางแอสฟEลท�คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 6 เมตร 
และไหล ทางข�างละ 1 เมตร ระยะทาง 2.612 กิโลเมตร หรือ
พื้นที่ ไม น�อยกว า 20,896 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นให�แก�ไขเปVนเพื่อจ ายเปVน
ค าซ อมสร�างถนนลาดยางแอสฟEลท�คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว�าง 6 เมตร ไหล ทางข�างละ 1 เมตร ระยะทาง 2.604 
กโิลเมตร หรือพื้นที่ไม น�อยกว า 20,832 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่ น 
รายละเอียดตามบัญชีแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงที่ได�แจกจ าย
ให�กับทุกท านแล�ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วย
วิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 
2541 ที่แก�ไขเพิ่มเติม ข�อ 29 บอกว าการแก�ไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ� ที่ดินและ
สิ่ งก อสร�าง ที่ทําให� ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก อสร�างให�เปVนอํานาจอนุมัติของสภา
ท�องถิ่นเพื่อให�เปVนไปตามระเบียบที่อ�างถึงจึงขอเสนอสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดจะอภิปรายบ�าง ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
ท านเลขาฯนับองค�ประชุม  

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  12 คน  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ  แถลง โปรด
ยกมือ 
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เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมเห็นชอบ 11 เสียงเปVนเอกฉันท� 

  5.2  ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%
งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเหลือจ�าย) เพื่อโอนตั้งจ�าย
รายการใหม�ของส�วนราชการในสังกัด หมวดค�าครุภัณฑ� 
ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง จํานวน 9,447,650.-บาท เชิญนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ ายประจําปW พุทธศักราช 2562 ที่
เปVนงบเหลือจ าย ด�วยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีความ
ประสงค�จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปW
งบประมาณ พุทธศักราช 2562 เพื่อตั้งจ ายรายการใหม หมวด
ค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ�และ
ปรับปรุงห�องทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
ขอโอนลดจากงบเหลือจ ายจากส วนราชการในสังกัดตาม
รายละเอียด ดังนี้โอนลดงบประมาณทั้งสิ้น 9,447,650.-
บาท จาก (1.) สํานักปลัดฯ  จํานวน  1,613,150.-บาท  

  (2.) กองกิจการสภาฯ  จํานวน  3,000,000.-บาท  
  (3.) กองแผนและงบประมาณ จํานวน  861,000.-บาท  
  (4.) กองคลัง   จํานวน  970,000.-บาท  
  (5.) กองช าง   จํานวน  983,500.-บาท  
  (6.) กองการศึกษาฯ  จํานวน  792,000.-บาท  
  (7.) กองพัสดุฯ   จํานวน   200,000.-บาท  
  (8.) กองส งเสริมคุณภาพชีวิต  จํานวน  1,028,000.-

บาท  
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 โอนตั้งจ ายรายการใหม  หมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง 

สํานักปลัดฯ งบประมาณรวม 801,300.-บาท ดังรายละเอียด 
ดังนี้   

  1 .  ค า จัดซื้อ อุปกรณ�แพร ภาพสด  จํานวน 1 ชุด  
งบประมาณ  30,000.-บาท  

  2.  ค าจัดซื้อโต1ะคอมพิวเตอร� ขนาดกว�าง 60 เซนติเมตร 
ยาวไม น�อยกว า 120  เซนติเมตร สูง  75  เซนติเมตร จํานวน  
1 ตัว งบประมาณ  3,800.-บาท   

  3.  ค าจัดซื้อเก�าอี้บุนวมขาเหล็กชุบโครเมียม ปรับระดับ
ได� จํานวน 1  ตัว งบประมาณ  3,500.-บาท  

  4.  ค าจัดซื้อตู�เอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน แผ นช้ัน
ปรับระดับได�  จํานวน  2 ตู� เพื่อใช�งานประจําท าเทียบเรือปาก
บารา งบประมาณ  13,900.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อตู� ล1อคเกอร� 18 ช อง จํานวน 1 ตู� เพื่อใช�
งานประจําท าเทียบเรือปากบารา งบประมาณ 8,000.-บาท 

  6. ค าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข�า
ออกงาน จํานวน  1 เครื่อง  เพื่อใช�ประจําท าเทียบเรือปากบารา
งบประมาณ  9,700.-บาท  

  7.  ค า จัดซื้อ เครื่ องป รับอากาศแบบแขวน ขนาด 
26,000 บีทียู สําหรับติดตั้งห�องละหมาดหญิง จํานวน 1 
เครื่อง และขนาด 36,000 บีทียู สําหรับติดตั้งที่ห�องละหมาด
ชาย จํานวน  1 เครื่อง  งบประมาณ 83,000.-บาท   

  8. ค าจัดซื้ออุปกรณ�อ านบัตรแบบอเนกประสงค�สมาร�ท
การ�ดรีทเดอร� จํานวน  8 เครื่อง งบประมาณ 5,600.-บาท  

  9. ค าจัดซื้อเครื่องควบคุมระบบเครือข ายไร�สาย จํานวน  
1 เครื่อง งบประมาณ 185,000.-บาท  

  10. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� RVD ขาวดํา  18 หน�า/
นาที จํานวน  2 เครื่อง งบประมาณ 5,200.-บาท 

  11. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลติฟEงช่ันเลเซอร� หรือ RVD 
ขาวดําจํานวน  2  เครื่อง งบประมาณ  18,000.-บาท  

  12. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลติฟEงช่ันเลเซอร� หรือ RVD สี 
จํานวน  1 เครื่อง งบประมาณ  15,000.-บาท  



~	๑๒	~	

 
  13. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ1กสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 2  เครื่อง งบประมาณ  32,000.-บาท  
  14. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับประมวลผล 

แบบที่ 2  จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  30,000.-บาท  
  15. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� ALL IN ONE จํานวน 

10  เครื่อง  งบประมาณ  170,000.-บาท  
  16. ค าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟdาขนาด 1 VA  เพื่อใช�งาน

ประจําแหล งท องเที่ยวบ อน้ําพุร�อนทุ งนุ�ย  จํานวน  1 เครื่อง 
งบประมาณ 5,800.-บาท  

  17. ค าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม น�อยกว า 19 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ  งบประมาณ 2,800.-บาท  

  18. ค าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 3 
เครื่อง  งบประมาณ  30,000.-บาท  

  19. ค าปรับปรุงห�องเคาร�เตอร�ประชาสัมพันธ�ตามแบบ
แปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ  
150,000.-บาท  

 กองกิจการสภาฯงบประมาณรวม  84,200.-บาท 
รายละเอียด ดังน้ี  

  1. ค าจัดซื้ออุปกรณ�อ านบัตรอเนกประสงค�สมาร�ทการ�ด
รีดเดอร�  จํานวน 2  เครื่อง  งบประมาณ  1,400.-บาท  

  2. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� ALL IN ONE จํานวน 3  
เครื่อง งบประมาณ  51,000.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� LED ขาวดํา  18หน�า/
นาที จํานวน  2 เครื่อง  งบประมาณ  5,200.-บาท   

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

  5. ค าจัดซื้อเก�าอี้ขาอลูมิเนียมปรับระดับได� จํานวน 4 ตัว 
งบประมาณ  11,600.-บาท  

 กองแผนและงบประมาณ  งบประมาณรวม  43,000.-บาท 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 



~	๑๓	~	

 
  1. ค าจัดซื้ออุปกรณ�อ านบัตรแบบอเนกประสงค�สมาร�ท

การ�ดรีดเดอร�  จํานวน  2  เครื่อง งบประมาณ 1,400.-บาท 
  2. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1  เครื่อง  งบประมาณ  17,000.-บาท   
  3. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ1กสําหรับงาน

ประมวลผล  จํานวน  1 เครื่อง  งบประมาณ  22,000.-บาท  
  4. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�LED ขาวดํา  18 หน�า/

นาที จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  2,600.-บาท  

 กองคลัง  งบประมาณรวม 140,100.-บาท มีรายละเอียด 
ดังนี้  

  1. ค าจัดซื้อช้ันวางของ 2 ช้ัน  ทําจากเหล็กขนาดไม น�อย
กว า 45 ×118×183 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว เพื่อใช�งาน
ประจําแหล งท อง เที่ ยวบ อน้ํ าพุ ร�อนทุ ง นุ� ย  งบประมาณ  
10,000.-บาท  

  2. ค าจัดซื้อตู�บานเลื่อน บานกระจก ขนาดไม น�อยกว า 
91×45×183  เซนติเมตร จํานวน  1 ตู�  เพื่อใช�งานประจํา
แหล งท องเที่ยวบ อน้ําพุร�อนทุ งนุ�ย งบประมาณ 7,500.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อเคาร�เตอร�จําหน ายบัตรพร�องเก�าอี้จํานวน 1 
ชุด เพื่อใช� งานประจําแหล งท องเที่ยวบ อน้ํ าพุร�อนทุ ง นุ�ย 
งบประมาณ  23,000.-บาท  

  4. ค าจัดซื้อตู�เสื้อผ�าทําด�วยไม� โครงเหล็ก ขนาดไม น�อย
กว า 50×180×140 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู�  เพื่อใช�งาน
ประจําแหล งท อง เที่ ยวบ อน้ํ าพุ ร�อนทุ ง นุ� ย  งบประมาณ 
18,000.-บาท  

  5. ค าจัดซื้ออุปกรณ�อ านบัตรแบบอเนกประสงค�สมาร�ท
การ�ดรีดเดอร� จํานวน  2  เครื่อง  งบประมาณ 1,400.-บาท  

  6. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� ALL IN ONE  จํานวน  3  
เครื่อง  งบประมาณ 51,000.-บาท  

  7. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� LED ขาวดํา  18หน�า /
นาที  จํานวน 2 เครื่อง  งบประมาณ  5,200.-บาท  

  8. ค าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟdาขนาด 800 VA จํานวน 3 
เครื่อง งบประมาณ  7,500.-บาท  



~	๑๔	~	

 
  9. ค าจัดซื้อเครื่องปEfมน้ําสแตนเลส จํานวน  1 เครื่อง 

เพื่อใช�งานแหล งท องเที่ยวบ อน้ําพุร�อนทุ งนุ�ย งบประมาณ 
10,000.-บาท 

  10. ค าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข ง จํานวน  1 เครื่อง 
ต�องใช�งานประจําแหล งท องเที่ยวบ อน้ําพุร�อนทุ งนุ�ย งบประมาณ 
6,500.-บาท  

 กองช�าง   งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,484,250.-บาท มี
รายละเอียด ดังนี้  

  1. ค าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน รายละเอียด
ตามที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ  
6,800,000.-บาท  

  2. ค าจัดซื้อเครื่องถ ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดํา 
ความเร็ว 30 แผ น/นาที  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
120,000.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 44,000 
บีทียู พร�อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  53,300.-
บาท  

  4. ค าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรงทําลายครั้ง
ละ 10 แผ น จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  20,000.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อเก�าอี้ขาอลูมิเนียมปรับระดับได� จํานวน 7 ตัว 
งบประมาณ  20,300.-บาท 

  6. ค าจัดซื้อเก�าอี้หุ�มด�วยหนังเทียมขาอลูมิเนียม จํานวน 
1 ตัว งบประมาณ  4,500.-บาท  

  7. ค าจัดซื้อตู�เก็บเอกสารแบบบานทึบ 2 บาน แผ นช้ัน
ปรับระดับได�  ทดแทนของเดิม จํานวน 4 ตู�  งบประมาณ 
22,000.-บาท  

  8. ค าจัดซื้อตู�เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน แผ นช้ัน
ปรับระดับได� จํานวน 5 ตู� งบประมาณ  34,750.-บาท  

  9. ค าจัดซื้ออุปกรณ�อ านบัตรแบบอเนกประสงค�สมาร�ท
การ�ดรีดเดอร� จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 1,400.-บาท  



~	๑๕	~	

 
  10. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED สี ชนิด

เ น็ตเวิร�ค  แบบที่  1    18 หน�า /นาที  จํานวน 1 เครื่ อง 
งบประมาณ 10,000.-บาท  

  11. ค าซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ชนิดเน็ตเวิร�ค 
สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
130,000.-บาท  

  12. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� ALL IN ONE จํานวน 1  
เครื่อง งบประมาณ  17,000.-บาท 

  13. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ1กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 3  เครื่อง งบประมาณ  66,000.-บาท  

  14. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล
แบบที่สอง จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ  60,000.-บาท  

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

  16.ค าจัดซื้อชุดอุปกรณ�ดําน้ํา จํานวน 2 ชุด งบประมาณ  
100,000.-บาท  

  17. ค า จัดซื้อ ชุดปdองกันสารเคมี  จํานวน  2 ชุด  
งบประมาณ  20,000.-บาท  

 กองการศึกษาฯงบประมาณรวม  801,300.-บาท ตาม
รายละเอียด  ดังนี้ 

  1. ค าจัดซื้ออุปกรณ�อ านบัตรอเนกประสงค�สมาร�ทการ�ด
รีดเดอร� จํานวน 2  เครื่อง งบประมาณ  1,400.-บาท  

  2. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� ALL IN ONE  จํานวน 5 
เครื่อง  งบประมาณ 85,000.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อเครื่องเลเซอร� LED ขาวดํา  18 หน�า/นาที 
จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 7,800.-บาท  

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

  5. ค าจัดซื้อรถเข็นประจําสํานักงานขนาดบรรทุกของไม 
น� อยกว า  500 กิ โ ลก รัม  มีล� อ  4  ล� อ  จํ านวน   1  คั น  
งบประมาณ 15,000.-บาท  



~	๑๖	~	

 
  6. ค าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง จํานวน 5 เครื่อง 

เพื่อใช�งานประจําสนามกีฬาขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
งบประมาณ  47,500.-บาท  

  7. ค าจัดซื้อถังเก็บน้ําพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 
จํานวน  4  ถัง งบประมาณ  25,000.-บาท  

  8. ค าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ขนาด 5 วัต ส งสัญญาณในที่
โล งไม น�อยกว า 3  กิโลเมตร  จํานวน  10  ตัว  งบประมาณ
23,850.-บาท   

  9. ค าจัดซื้อกระดานไวท�บอร�ด ขนาดยาว 4.80 เมตร 
สูง 1.20  เมตร จํานวน 10 ชุด  เพื่อใช�งานประจําโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ  90,000.-บาท 

  10. ค า จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 
24000 บีทียู จํานวน  8  เครื่อง เพื่อใช�งานประจําโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ  259,200.-บาท  

  11. ค าจัดซื้อเครื่องดูดฝุCน ขนาด 15 ลิตร จํานวน 2 
เครื่อง เพื่อใช�งานประจําโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ 
26,000.-บาท   

  12. ค าจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 
45 ตัว เพื่อใช�งานประจําโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ 
87,750 บาท  

  13. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�ชนิดสํานักงาน จํานวน 
4 เครื่ อ ง  เพื่ อ ใช� ง านประ จํา โรง เรียนนิคมพัฒนาผัง  6 
งบประมาณ 68,000.-บาท  

  14. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ�จํานวน 2 เครื่อง ไว�ใช�งานประจําโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  
งบประมาณ  8,600.-บาท  

  15. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือขาวดํา หรือ LED 
ขาวดํา ชนิดเน็ตเวิร�ค แบบที่สอง จํานวน 2 เครื่อง ใช�งาน
ประจําโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ  30,000.-บาท  

  16. ค าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 800 VA จํานวน 4  
เครื่อง เพื่อใช�งานโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ 
11,200.-บาท  
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 กองพัสดุและทรัพย�สิน  งบประมาณรวม 80,100.-บาท 
ตามรายละเอียด ดังนี้  

  1 .  ค า จั ด ซื้ อ ตู� เ ห ล็ กแ บ บ  2  บ าน  จํ า น วน  3  ตู� 
งบประมาณ 16500.-บาท  

  2 .  ค า จัดซื้ อ ตู� เ ห ล็กแบบ 4  ลิ้ น ชัก  จํ านวน  1  ตู� 
งบประมาณ 7,900 บาท  

  3. ค าจัดซื้ออุปกรณ�อ านบัตรแบบอเนกประสงค�สมาร�ท
การ�ดรีดเดอร�  จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 1,400.-บาท  

  4. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� ALL IN ONE จํานวน 2 
เครื่อง งบประมาณ 34,000.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลติฟEงช่ันเลเซอร�LED สี จํานวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 15,000.-บาท  

  6. ค าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน  1 
เครื่อง งบประมาณ  2,500.-บาท  

  7. ค าจัดซื้ออุปกรณ�กระจายสัญญาณ L2 สวิทซ� ขนาด 
16 ช อง จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  2,800.-บาท   

 กองส�งเสริมคุณภาพชีวิตงบประมาณรวม 13,400.-บาท 
ตามรายละเอียด ดังนี้  

  1. ค าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 10 นิ้ว 
แบบติดผนัง จํานวน  2 เครื่อง งบประมาณ  3,000.-บาท  

  2. ค าจัดซื้ออุปกรณ�อ านบัตรแบบเอนกประสงค�สมาร�ท
กาดรีดเดอร� จํานวน  2 เครื่อง  งบประมาณ 1,400.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลติฟEงช่ันเลเซอร� หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน  1 เครื่อง  งบประมาณ  9,000.-บาท  

  รวมโอนเพิ่มและโอนตั้งจ ายรายการใหม ครั้งนี้ เปVนเงิน
ทั้ งสิ้น  9,447,650.-บาท รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณที่ได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว อาศัยอํานาจตาม
ความ ข�อ 27 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 
2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติมที่กําหนดให� การโอนเงินงบประมาณ
รายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�างที่ทําให�



~	๑๘	~	

 
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเปVนรายการ
ใหม ให�เปVนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อโปรดพิจาณาอนุมัติ ต อไป  

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

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  12 คน  

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง เปVนเอกฉันท�  

  5.3  ญัตติ   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเ งิน
งบประมาณรายจ�ายประจําป% งบประมาณ พ.ศ.2561 
หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน และสิ่งก�อสร0าง ซึ่งยังมิได0ก�อหน้ี
ผูกพัน สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน  1 
รายการ รวมเปPนเงินท้ังสิ้น 226,600.-บาท เชิญนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลง 
ขอขยายเวลาเบิกจ ายเงินกรณีที่ยั งมิ ได�ก อหนี้ ผูกพันของ
งบประมาณรายจ ายประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2561 
ตามมติที่ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปWพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2561 ได�อนุมติกันเงินงบประมาณรายจ าย
ประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2561 หมวดค าครุภัณฑ�
ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพัน จํานวน 43 
รายการ  เปVนเ งิน 35,995,934.55 บาท ขณะนี้ยังมี
โครงการที่ยังมิได�ก อหนี้ผูกพันของสํานักปลัดองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล จํานวน 1 รายการ คือรายการ ติดตั้งจอทีวี
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เพื่อบอกเวลาที่ลงเรือ เนื่องจากโครงการนี้ผมอยากจะเรียนว า
เราเหมือนจะได�งบประมาณจากกลุ มจังหวัดใน ปW2563 ก็ต�อง
รอว าได�หรือไม ได�ถ�าหากว าไม ได�เราก็จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง
รายการนี้ เพราะถ�าหากว าได�รายการนี้เราก็ไม ต�องใช�เงินของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลในการจัดซื้อ 1 รายการนี้เปVน
เงินทั้งสิ้น  226,600.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได�
แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว ซึ่งคาดว าก อหนี้ผูกพันไม ทันภายใน
วันที่ 30  กันยายน 2562 นี้ เพื่อไม ให�เกิดความเสียหายแก 
ทางราชการและเปVนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วย
การรับเงิน การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 
2547 และข�อ 59 แก�ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 
บอกว า ในกรณีที่ มี รายจ ายหมวดค าค รุ ภัณฑ�ที่ ดิน  และ
สิ่งก อสร�าง ที่ยังมิได�ก อหนี้ผูกพัน แต มีความจําเปVนจะต�องใช�
จ ายเงินนั้นต อไปอีก ให�องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น รายงานขอ
อนุมัติกันเงินต อสภาท�องถิ่นได�อักไม เกินระยะเวลา 1 ปW กรณี
สิ้นระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแล�ว หากองค�กรปกครอง
ส วนท�องถิ่นแล�วยังมไิด�ดําเนินการก อหนี้ผูกพันให�ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ ายเงินได�อีกไม เกิน 1 ปW ต อสภาท�องถิ่นจึงขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ ายเงินงบประมาณรายจ ายประจําปWงบประมาณ 
พุทธศักราช 2561 หมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่ง
ยังมิได�ก อหนี้ผูกพันของสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล จํานวน  1 รายการ รวมเปVนเงินทั้งสิ้น  226,600.-บาท 
ไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2562  ตามรายละเอียดที่
แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายบ�าง ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม  

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  12  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 
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เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง เปVนเอกฉันท� 

  5.4  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน 
และสิ่งก�อสร0าง ซึ่งยังมิได0ก�อหน้ีผูกพัน ของสํานักปลัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัด กองกิจการสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองคลัง  กองช�าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6) กองพัสดุและทรัพย�สิน กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
จํานวน 91 รายการ รวมเปPนเงินท้ังสิ้น  36,552,650.-
บาทเชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัติกันเงิน กรณียังมิได�ก อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ าย
ประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2562 ตามข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจ าย
ประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2562 และบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ ายประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2562 
ค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพันของ
สํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด กองกิจการสภาฯ กอง
แผนและงบประมาณ กองคลัง  กองช าง  กองพัสดุและ
ทรัพย�สิน กองส งเสริมคุณภาพชีวิต กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6)  จํานวน  91  รายการ  
รวมเปVนเงินทั้งสิ้น  36,552,650.-บาทตามรายละเอียด
เอกสารที่ได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�วนั้น คาดว าก อหนี้ผูกพัน
ภายในวันที่ 30  กันยายน  2562  เพื่อไม ให�เกิดความเสียหาย
แก ทางราชการและเปVนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว า
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ด�วยการรับเงิน 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 ยังมิได�
ก อหนี้ผูกพัน มีความจําเปVนจะต�องใช�จ ายเงินนั้นต อไปอีก ให�
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต อสภา
ท�องถิ่นได�อีกไม เกินระยะเวลา 1 ปW   จึงขออนุมัติกันเ งิน
งบประมาณรายจ ายประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2562 
หมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่งยิงมิได�ก อหนี้ผูกพัน
ของสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด  กองกิจการสภาฯ 
กองแผนและงบประมาณ กองคลัง  กองช าง  กองพัสดุและ
ทรัพย�สิน กองส งเสริมคุณภาพชีวิต กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6)  จํานวน  91  รายการ  
รวมเปVนเงินทั้งสิ้น  36,552,650.-บาท ไปจนถึงวันที่ 30  
กันยายน  2563  ตามรายละเอียดที่ได�แจกจ ายให�กับทุกท าน
แล�ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต อไป  

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกฯ อภิปราย  ถ�าไม มีผมจะขอมติ ท าน
เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม  

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  12  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง เปVนมติเอกฉันท� 

  5.5  ญัตติ  โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%
งบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเหลือจ�าย) เพื่อตั้ งจ�าย
รายการใหม�ของกองช�าง ในหมวดค�าท่ีดิน และสิ่งก�อสร0าง 
รายการค�าก�อสร0างถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
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อันตรายบนถนนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เพื่อ
แก0ไขป7ญหาความเดือดร0อนของประชาชนท่ีสัญจรไป-มา 
และ เพื่ อ ให0 ก ารบริ หารงบประมาณเหลือจ� าย เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด งบประมาณ 9950,000.-บาทเชิญ
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมตโิอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปW พุทธศักราช 2562  
(งบเหลือจ าย) ด�วยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีความ
ประสงค�จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปW
งบประมาณ พุทธศักราช 2562  เพื่อตั้งจ ายเปVนรายการใหม 
ของกองช าง ในหมวดค าที่ดินและสิ่งก อสร�าง รายการค า
ก อสร�างถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อแก�ไขปEญหาความ
เดือดร�อนของประชาชนที่สัญจรไป-มา และเพื่อให�การบริหาร
งบประมาณเหลือจ ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  งบประมาณ 
9950,000.-บาทรายละเอียดดังนี้  

  โอนลด 
  (1) สํานักปลัดฯ จํานวน  1,002,000.-บาท  
  (2) กองกิจการสภาฯ  จํานวน   837,900.-บาท  
  (3) กองช าง  จํานวน   1,180,000.-บาท  
  (4) กองการศึกษาฯ    จํานวน   3,405,500.-บาท  
  (5) งบกลางสํารองจ าย จํานวน  3,524,600.-บาท  
 โอนตั้งจ ายรายการใหม  หมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง 

กองช าง งบประมาณทั้ งสิ้น  9,950,000.-บาท ตาม
รายละเอียด ดังนี้   

  1. ค าก อสร�างถนนลาดยางแอสฟEลท�คอนกรีต สาย 
สต.ถ. 1-0013  บ�านทุ งไหม� –  บ�านผัง 17  ขนาดผิวจราจร
กว�าง  6  เมตร  ระยะทาง  1.455  กิโลเมตร ตามแบบแปลน
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ 
6,950,000.-บาท   
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  2. ค าปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนนเพื่อ

ดําเนินการติดตั้งเครื่องหมายจราจรไฟกระพิบ ไฟแสงสว าง 
ตามทางแยกบริเวณจุดอันตรายบนถนนที่อยู ในความรับผิดชอบ
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตามแบบแปลนที่องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด  งบประมาณ 3,000,000.-
บาท  

  รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกจ ายให�กับ
ทุกท านแล�ว อาศัยอํานาจตามความ ข�อ 27 แห งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติมที่
กําหนดให�การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ�
ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ ายเปVนรายการใหม ให�เปVนอํานาจอนุมัติของสภา
ท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต อไป  

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

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  12  คน 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 
ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11  เสียงเปVนเอกฉันท� 

  5.6  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2562  หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน 
และสิ่ งก�อสร0าง ซึ่งยังมิได0ก�อหน้ีผูกพัน ของกองช�าง  
จํานวน  2  รายการ  รวมเปPนเงินท้ังสิ้น  9,950,000.-
บาท  เชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง 
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นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัติกันเงินกรณียังมิได�ก อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ าย
ประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2562 ตามข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจ าย
ประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2562 และบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ ายประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2562 
ของหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมิได�ก อหนี้
ผูกพันของกองช าง จํานวน 2  รายการ  รวมเปVนเงินทั้งสิ้น 
9,950,000.-บาท  รายละเอียดตามเอกสารที่ได�แจกจ าย
ให�กับทุกท านแล�ว ซึ่ งก อหนี้ผูกพันไม ทันภายในวันที่  30 
กันยายน 2562 เพื่อไม ให�เกิดความเสียหายแก ทางราชการ 
และเปVนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วย การรับเงิน 
การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2547 แก�ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 ข�อ 59  บอกว าในกรณีที่
มีรายจ ายหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ยังมิได�ก อหนี้
ผูกพัน แต มีความจําเปVนจะต�องใช�จ ายเงินนั้น ต อไปอีกให�องค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต อสภาท�องถิ่นได�
อีก ไม เกินระยะเวลา 1 ปW  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ ายประจําปWงบประมาณ พุทธศักราช 2562 หมวดค า
ครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพันของกอง
ช าง  จํานวน  2  รายการ  รวมเปVนเงินทั้งสิ้น  9,950,000.-
บาท  ไปจนถึงวันที่ 30  กันยายน  2563   ต า ม
รายละเอียดที่ได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา อนุมัติต อไป  

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

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  12  คน 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 
ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง เปVนเอกฉันท� 

 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 6  
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภาฯ  ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ก็คงจะรู�เหมือนผมและ

คงจะเข�าใจว า ท านรู�ไหมครับว า วาระสุดท�ายและก็สุดท�ายจริงๆ 
คือสุดท�ายของงบประมาณรายจ ายประจําปW 2562  ไม ใช 
สุดท�ายของสภาฯแต เปVนสุดท�ายของปWงบประมาณปW 2562  
ส วนสภาฯผมก็คิดว าน าจะอยู กันยาวๆ ผมคิดว าทุกคนคงไม 
ขัดข�อง  มีสมาชิกฯท านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆไหม เชิญคุณยาสนี  
หลังจิ  

นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ดิฉันมีเรื่องที่จะ
ปรึกษาท านประธานสภาฯผ านท านนายกฯ พอดีตอนนี้มีการทํา
และซ อมถนนในเขตของดิฉัน ตําบลควนขัน  หมู ที่ 1  บ�านควน
ดินแดง คืออยากจะเรียนท านว าถ�าครั้งหน�าจะมีการทําถนนหรือ
ควรจะปรึกษาคนในพื้นที่ก อน ก็จะได�ไม มีปEญหา บางทีของที่เรา
ไปทําและก็เกิดความขัดแย�งสําหรับผู�ที่อยู อาศัยของชาวบ�าน
หรือว าสิ่งปลูกสร�างที่เขาดําเนินการมาก็จะต�องเปVนเรื่องที่จะมา
ร�องเรียนต อสภาฯอีก และครั้งต อไปอยากจะเรียนว าหากมีการ
ก อสร�างที่ตรงไหนก็ขอให�ทางผู�รับเหมาไปปรึกษาหารือกับ
เจ�าของพื้นที่ก อน เพื่อจะได�มีมีการร�องเรียนเกิดขึ้น และก็อีก
เรื่องหนึ่ง ดิฉันเข�ามาในสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
หลายครั้งแล�วก็ดูพระบรมฉายาลักษณ�ของสมเด็จพระราชินียัง
ไม มีเลย ก็อยากจะให�สภาฯช วยติดตั้งด�วย ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณอาทิตย� 
สุวรรณโณ  
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นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกฯ ผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  พอดีผมได�รับการ
ร�องเรียนจากชาวบ�าน และผู�นําชุมชน จากถนนสายองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลของเรา ถนนสาย ผัง6 –ปาล�ม 5 ซึ่ง
บริเวณปากซอย 4 ผังปาล�ม 3  คือเปVนโคกควนอยู  ถ�ารถออก
จากซอยเกิดอุบัติเหตุบ อยครั้งทางผู�นําของชุมชนและก็ชาวบ�าน
และขอให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลปรับลดควนทางเข�า
ปากซอย ซึ่งเปVนความรับผิดชอบโดยตรงขอให�ทางคณะ
ผู�บริหารส งกองช างไปสํารวจหน อย เพราะว าความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย�สินของพี่น�องประชาชนเปVนเรื่องสําคัญ ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย ถ�าไม มีเชิญนายกฯ ช้ีแจงใน
ส วนที่สมาชิกฯอภิปรายมาเมื่อสักครู  เชิญครับ 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ก็ต�องขอขอบคุณ
ท านสมาชิกสภาฯ ตามที่ ได�แจ� งข าวมาในส วนของความ
เดือดร�อนของประชาชน ในส วนถนนที่เปVนควนนั้น ผมเข�าใจว า
เปVนถนนองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลแต ลาดยางเสร็จแล�ว 
แต โดยสภาพที่เขาทําถนนนั้น ก็จะทําไปตามลักษณะพื้นที่เดิม 
แต ถ�าหากว าพื้นที่เดิมมันเปVนโคกควนอยู  เขาก็คงจะออกแบบไป
ตามสภาพธรรมชาติ ถ�าหากว ามันเกิดถนนซอยขึ้นมาเช่ือมและ
ก็อยู ตํ่ากว าควนหน อยก็เกิดอันตรายซึ่งตรงนี้ยังไงต�องไปสํารวจ
ว าถ�าลดลงมาแล�วตัวถนนที่มาเช่ือมนั้น มันจะลอยหรือเปล า
ต�องไปดูว าระดับถนนกับระดับดินเดิมที่ตรงปากซอยตรงนั้นเปVน
ยังไง และก็ถ�าหากว าจะต�องตัดควนและจะต�องลาดยางใหม  ก็
ต�องไปสํารวจดูเดี๋ยวยังไงจะส งฝCายสํารวจไปดําเนินการซึ่งตรงนี้
ถ�าหากว าลาดยางใหม  ผมไม แน ใจว าฝCายก อสร�างเราจะทําเอง
ได�ไหมจะขอไปสํารวจก อน ยังไงค อยมาตัดสินใจอีกทีว าจะทํา
ยังไง ในส วนพระรูปของสมเด็จพระราชินีก็เข�าใจว ากองกิจการ
สภาฯคงจะเตรียมที่จะจัดซื้อในงบประมาณหน�าเพราะฉะนั้นก็ใน
การประชุมครั้งหน�าน าจะเรียบร�อย ส วนถนนที่ทําที่ตําบลควน
ขันที่ไปขุดต�นไม�ของชาวบ�านนั้น เท าที่ทราบผมเข�าใจว าต�นไม�นั้น



~	๒๗	~	

 
มันน าจะติดอยู ในเขตทางแต ยังไงก็แล�วแต โดยหลักการก็ต�องคุย
กับเจ�าของสักนิดเพราะเปVนสิทธิของเขาซึ่งผู�รับเหมาอาจจะต�อง
ชดเชยให�เขาบ�างตอนนี้น าจะเรียบร�อยไปแล�วใช ไหม แต ที่ให�
ความเห็นไว�นั้นเพราะว าในอนาคตขอให�ไปดูแลจัดการให�
เรียบร�อยก อนอะไรประมาณนั้น ก็แจ�งกองช างรับทราบก อน
สํารวจถ�าหากว ามันมีจุดในลักษณะอย างที่ว านั้น ผู�สํารวจต�อง
รู�อยู แล�วก็จะได�แจ�งผู�รับเหมาไป แต ถ�าวางท อกั้นน้ํานั้นก็ต�องส ง
กองช างไปสํารวจจะต�องไปเปลี่ยนตําแหน งวางท อต�องแก�ไขแบบ
อะไรต างๆหลายๆอย าง ก็ขออนุญาตตรงนี้มอบหมายกองช างไป
ดูเลยว าจะต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงแบบหรือเปล า ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ก็ฝากท าน
สมาชิกฯทุกท าน ก็จังหวัดสตูลจะเข�าฤดูฝนแล�วบางทีอาจจะมี
น้ําท วมในเขตของท านใดที่จะต�องการช วยเหลือประชาชน ใน
ส วนขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่จะต�องดูแลก็ขอให�
ท านสมาชิกฯนําเสนอหรือนํามาขอความช วยเหลือกับฝCาย
บริหาร ก็ใช�เวลามาพอสมควรก็ขอบคุณท านสมาชิกฯผู�ทรง
เกียรติทุกท าน และคณะผู�บริหารและตลอดจนถึงเจ�าหน�าที่กอง
กิจการสภาฯทุกคนที่ได�มาช วยดูแลการประชุมสภาฯและได�
พิจารณาข�อกฎหมาย ข�อระเบียบ หรือว าประโยชน�ต างๆ
เกี่ยวกับเรื่องเงินที่จะใช�จ ายในปWงบประมาณ 2563 ผมขอเลิก
ประชุม 

เลิกประชุม - เวลา   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

   
  


