
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่ 2  ประจ าปี  ๒๕60 

วันท่ี   28  กันยายน   ๒๕60 

เวลา    ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 

๑. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล          

2. นายสมหมาย   ตุกังหัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  1 

3. นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  2 

4. นายยํามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง                       เขต  ๑  

5. นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  3 

7. นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง             เขต  5   

8.  นางศริิเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  7 

9.  นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง               เขต  8   

10. นายสมพล   อาดํา    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง         เขต  9  

11. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 

12. นายศริิศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 

13. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 

๑4. นายเอียด   ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 

๑5. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  2 

16. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   

17. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 

1.  นายอาบู  ฮะอุรา             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน            เขต  2  

                                                          (อยู่ระหว่างดําเนินคดี) 

2. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า (ลาป่วย)           เขต  1   

3. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง (ลาป่วย)      เขต  1 

4. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง   (ลาป่วย)           เขต  1 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

3.  นายสมมาตร   มานะกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  2 

4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภนิันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

5.  นายวรรโณ   เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  นางลัญจนา  ภัทราภนิันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

8. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหนา้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

๑0. นางสาวมัลลิกา   พันธ์ภาค แทนผูอ้ํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

๑1. นางเกษร    เกตุแก่น ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

๑2. นายอมาตย์   สุปราณี ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา ฯ 

๑3. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผูอ้ํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ 

14. นางอรรถยา  อารีกุล ผูอ้ํานวยการกองสง่เสริมคุณภาพชวีิต 

15. นายสุพจน ์ นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

18. นายมารุต   โขขัด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

19. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

20. นางสาวปาริฉัตร   ทองอนิทร์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

24. นางจิญมน  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

25. นางสาววิชญาดา  อมรบุญมี นักศึกษาฝกึงาน 
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รายชื่อผู้เข้าฟังประชุม 

1. นางสาวนุชจริยา   มรรคาเขต   ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

2. นางนุธิตา  ขุนแก้ว   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

3. นางศิรพิร  ซุ้นอื้อ   นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

4. นางศิรพิร  ทิวไทรสาร   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

5. นายอดิศักดิ์  บินสะอาด   ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

6. นางสาวศุภกิา  จูฑะวานชิ   ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

7. นางสาวฐิตาญาดา  ชุมจนี   ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวจิณัฐนชา  แซ่หวั่ง   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 

9. นายนิติพงษ์  ปะดุลัง   หัวหนา้ฝา่ยทะเบียนพัสดุ 

10. นางสาวหนูพันธ์  รอดโอ   หัวหนา้ฝา่ยการบัญชี 

11. นางสาวนวพร  สุขธร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

12. นางธนพร  สังฆโต   หัวหนา้ฝา่ยสังคมสงเคราะห ์

13. นายอูหมอด  มรรคาเขต   นิตกิรชํานาญการ 

14. นางสาวสุกัญญา  อาดํา   ผูช่้วยนักประชาสัมพันธ์ 

15. นางสาวกมลทิพย์  ปานสุวรรณ   ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

16. นางปาณศิา  ไอศิรา   นักวิชาการเงนิและบัญชชํีานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.3๐ น. 
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ข้อประชุม 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชกิฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชญิประธานสภา 

นางศิรเิพ็ญ  ฮะอุรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึน้ทําหน้าที่ ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชญินั่ง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่าน 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ

ท่านผู้อํานวยการสังกัดกองงานต่างๆ วันนี้เป็นการประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2560 เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบวาระสําคัญต่างๆ    ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม ในนามของสภาฯ

ใคร่จะขอกล่าวชมเชย และขอบคุณท่านสมาชิกฯและคณะ

ผู้บริหารที่ได้สละเวลาได้ลงไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ํา

ท่วมในเขตของจังหวัดสตูล สภาแห่งนี้รู้สึกว่าได้รับความชื่นชม

จากประชาชนจากทุกที่ก็ขอบคุณมา ณ โอกาสนีด้้วย   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1  

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  วันนีท้่าน 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯได้ขอลา จํานวน  3  คน  คอื 

 1.  นายนิคม  บัวนวล 

 2.  นายอาทิตย์  สุวรรณโณ 

 3.  นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง 

 และก็อีกอย่างขอความร่วมมือสมาชิกฯตอบแบบสอบถาม

ประมวลจรยิธรรมดว้ย ที่ตัง้อยู่บนโต๊ะแล้ว  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม  วันนีไ้ม่มกีารรับรองรายงาน 

ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม  (ไม่มี) 

ประธานสภาฯ  
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    ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา 

ประธานสภาฯ เสร็จแล้ว (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ไม่มี) 

ประธานสภาฯ 5.1  ญัตติ  ขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินโครงการ

เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2556  โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว  กิจกรรม

สัญลักษณ์ประจ าเมืองโดยก่อสร้างซุ้มประตูเมืองในรูปแบบ

สัญลักษณ์ประจ าเมืองเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ  

2 ,943,700.-บาท  ห น่วยงานรับผิดชอบที่ ท าการ

ปกครองจังหวัดสตูล มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล  รับผิดชอบ  เชญินายกฯ แถลง   

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ขอเสนอคําแถลงขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2556  ด้วยสํานักงานจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะส่งมอบ

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างตามโครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 

กิจกรรมสัญลักษณ์ประจําเมืองโดยการก่อสร้างซุ้มประตูใน

รูปแบบสัญลักษณ์ประจําเมืองเฉลิมพระเกียรต ิตามมตทิี่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้ งที่ 

3/2560 ในวันที่  15  มิถุนายน 2560 เห็นชอบการโอน

ทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีของ

จังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช  2556  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 

งบประมาณในการก่อสร้าง  2 ,943,700.-บาท  ซึ่ งตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พุทธศักราช 2560  บทเฉพาะกาล มาตรา 122  ให้ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยการพัสดุ พุทธศักราช 2535  และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2549  และบรรดาระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติและ ข้อกําหนดใดๆเกี่ยวกับการ
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พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ

รัฐอื่น ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยการพัสดุ  พุทธศักราช 2535  หรือระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พุทธศักราช  2549  แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ

หน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงระเบียบ  หรือ

ประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ  ซึ่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด 2 การจัดหาส่วนที่ 1 บททั่วไป ขอ้ 9 บอกว่า ในกรณีที่มี

ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หรอืให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ

นั้น  ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีการติดภาระหรือ   

ติดพัน หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือ

สิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากสภาหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าว เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล จึงขอเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การรับโอนทรัพย์สินของที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล ให้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  

สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  15  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯแถลงโปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุสภาฯมีมติเห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 

 5.2  ญัตติ   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560  (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อโอน

เพิ่มและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ของส่วนราชการในสังกัด 
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หมวดค่ า ครุ ภัณฑ์  ที่ ดิ นและสิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง   จ า นวน  

10,725,200.-บาท  เชญินายกฯ แถลง ต่อที่ประชุม 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขออนุญาตเสนอคําแถลงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นงบ

เหลือจ่ายที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 

2560  ซึ่งเป็นงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการในสังกัด 

เพื่อโอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังรายละเอียด 

ดังตอ่ไปนี ้  

 โอนลด  งบประมาณท้ังสิ้น   10,725,200.-บาท   

 1. กองกิจการสภาฯ  รวมจํานวนเงิน  1,000,000.-บาท   

 2. กองคลัง   จํานวน  1,457,000.- บาท  

 3. กองชา่ง    จํานวน  1,631,000.- บาท 

 4. กองการศกึษาฯ  จํานวน  1,500,000.-บาท  

 5. งบกลางสํารองจ่าย  จํานวน  4,837,200.-บาท   

 โอนเพิ่มและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ดังนี ้ 

  ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

 1. คา่จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้

ครั้งละ 20 แผ่นจํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 18,000.-บาท  

 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยแคร่ยาว 18 นิ้ว จํานวน 1 

เครื่อง งบประมาณ  14,500.-บาท   

 3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000  

บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง  และขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 2 

เครื่อง งบประมาณ 73,000.-บาท  

 4. ค่าจัดซื้อโต๊ะ ขนาด 60X75X180 ซ.ม. พื้นปูด้วยโฟเมก้าร์ 

ขาเหล็ก พับไม่ได้ จํานวน  6  ตัว งบประมาณ  150 ,000.-

บาท  

 5. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่

น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซลล์ มีระบบ FIWI ในตัว จํานวน 1 ตัว 
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เพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

งบประมาณ  14,000.-บาท  

 6. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ

รองรับการบันทึกได้ทั้งความละเอียด sd และ hd จํานวน 1  ชุด  

งบประมาณ 17,000.-บาท 

 7. ค่าจัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 

เซนติเมตร  จํานวน  1  ถัง  งบประมาณ  13,500.-บาท   

 8. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA  จํานวน  1  

เครื่อง  งบประมาณ  2,800.-บาท 

 9. ค่าปรับปรุงห้องอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กําหนด 

งบประมาณ  1,000,000.-บาท   

 กองกิจการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

 1. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร

ได้ครั้ งละ  20  แผ่น   จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  

18,000.-บาท  

 2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน  2  เครื่อง  งบประมาณ 64,800.-บาท  

 3. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อน 2 ตอน  จํานวน 8 ตู้ 

งบประมาณ 57,600.-บาท 

 กองแผนและงบประมาณองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

 1.  ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายครั้งละ 10 แผ่น 

จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  20,000.-บาท   

 2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  

1  เครื่อง  งบประมาณ  16,000.-บาท   

 3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  ชนิด LED ขาว/ดํา   

จํานวน  3  เครื่อง  งบประมาณ  9,900.-บาท   

 4. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 1  

เครื่อง งบประมาณ  2,800.-บาท  

 กองคลัง 
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 1. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร

ได้ครั้ งละ 20 แผ่น   จํานวน  1  เครื่ อง  งบประมาณ  

18,000.-บาท  

 กองช่าง 

 1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  

1 เครื่อง งบประมาณ 16,000.-บาท  

 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว/ดํา จํานวน  

3  เครื่อง งบประมาณ  9,900.-บาท  

 3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังช่ัน ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี 

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ   17,000.-บาท  

 4. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองหัก – 

บ้านวังโต๊ะเสด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 

0.353 กิโลเมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,765 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กําหนด 

งบประมาณ 1,288,000.-บาท   

 5. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สต.ถ.1-0005 บ้านทุ่งดิน

ลุ่ม  – บ้ านคีรี วงษ์   ช่วงที่  1 เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 

1.395 กิโลเมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,370 ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กําหนด 

งบประมาณ  4,185,000.-บาท   

 6. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง  สาย สต.ถ.1-0005 บ้านทุ่งดิน

ลุ่ม  – บ้านคีรีวงษ์   ช่วงที่  2  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางขนาดผิวจราจร  กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 

1.005 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,030 ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กําหนด 

งบประมาณ  31,5000.-บาท   

 กองการศึกษาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 

จําวนวน 2 เครื่อง  งบประมาณ  94,000.-บาท  
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 2. ค่าจัดซื้อตู้ เหล็ก  2 บาน  จํานวน  4  ตู้  งบประมาณ  

22,000.-บาท   

 3. ค่าจัดซื้อรถเข็นแบบล้อจักรยานยนต์ ทําจากเหล็ก ขนาดไม่

น้อยกว่า 16 นิ้ว มีด้ามจับไว้เข็นหรือ ลาก จํานวน  2  คัน  

สําหรับใช้งานประจําสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

งบประมาณ  27,000.-บาท   

 4. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 120 ซีซี ประกอบบรรทุก

พ่วงข้าง จํานวน 1 คัน สําหรับใช้งานประจําสนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล งบประมาณ  84,000.-บาท  

 5. ค่าก่อสร้างกําแพงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ด้านทิศใต้ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

กําหนด งบประมาณ  400,000.-บาท  

 กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

 1. ค่าจัดซื้อรถเข็นของทั่วไปพื้น สแตนเลส จํานวน 1 คัน 

งบประมาณ 8,000.-บาท  

 2. ค่าจัดซื้อรถเข็นสําหรับคนพิการ ขนาดน้ําหนัก 13 กิโลกรัม 

พับได้ จํานวน 1 คัน งบประมาณ  8,500.-บาท  

 3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2  

เครื่อง งบประมาณ  32,000.-บาท  

 4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  ชนิด  LED ขาวดํา จําวน 1 

เครื่อง งบประมาณ  3,300.-บาท  

 5. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน  2 

เครื่อง งบประมาณ 5,600.-บาท   

 รวมโอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งน้ี เป็นจ านวน

เงนิทั้งสิ้น  10,725,200.-บาท   รายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน

บัญชีโอนงบประมาณที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว อาศัย

อํานาจตามความข้อที่ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 

พุทธศักราช 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กําหนดให้การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
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รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอ

เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ  

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  15  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่ นายกฯ แถลงโปรด

ยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมมีตเิห็นชอบเอกฉันท์  

 5.3  ญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559  หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ของ

กองช่ าง  จ านวน  4  รายการ  รวมเป็น เงินทั้ งสิ้ น  

29,500,000.-บาท  เชญินายกฯ แถลง  

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็จะเสนอคําแถลงขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี 2560  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจําปี  

2559  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2559  ได้อนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559  

หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จํานวน  21  รายการ  เป็นเงิน  40,850,400.-บาท โดยใน

ปีงบประมาณ  2560  ยังมีรายการดังกล่าว ที่ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน ของกองช่าง  จํานวน  4  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

29,500,000.-บาท ซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน ภายใน 

30  กันยายน   2560  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ

ทุกท่านแล้ว เพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่าย การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช  2547  ข้อ 59 

ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ยัง
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มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา

ท้องถิ่นอีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี  หากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง 

ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกิน 1 ปี ต่อสภา

ท้องถิ่น จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันของกองช่าง จํานวน  

4  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  29,500,000.-บาท ไปจนถึงวันที่ 

30  กันยายน  2561  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในรายการทั้ง 

4  รายการ   

 1. รายการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน 

รายการนี้เราจะทําเป็นไฟเตือนหน้าโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ใน

บริเวณเขตแขวงการทางของทางหลวง แต่ปรากฏว่าติดขัดใน

เรื่องของการเสนอขออนุญาตทางหลวงไปแล้ว ก็ปรากฏว่าแก้

แบบจุกจิกมาก และก็ดูท่าทางจะอนุมัติยากก็เลยยังต้องคงขอ

ค้างไว้และว่าจะปรับไปทําป้ายเตือน หรือไฟจุดเสี่ยงตามทาง

แยกทางโค้ง ในบริเวณถนนขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือ

ถนนของทางหลวงชนบท ก็คิดว่าจะดําเนินการภายในช่วงต้น

ปีงบประมาณ  2561 นี ้ 

 2. ค่าพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 13,000,000.-บาท 

โครงการนี้อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วแบบพร้อมเสร็จหมดแล้ว 

เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เหมาะที่จะดําเนินการเนื่องจากมันมี

ความตอ่เนื่องกับโครงการที่หนึ่ง ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเติมที่ ที่เติมเข้า

มาในงบประมาณ ซึ่งตอนนี้ตัวแรกกําลังสร้างอยู่ ต้องรอให้ตัว

แรกสร้างให้ใกล้จะครบสัญญา จึงดําเนินการโครงการที่สองได้ 

ถ้าหากว่าทําไปเลยนั้นเดี่ยวจะมีปัญหากับผู้รับเหมาในเรื่องของ

ระยะเวลาในการกําหนดซึ่งถ้ากําหนดนานเกินไปก็ไม่ได้  

 3. ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงละไน้  ตําบล

แหลมสน  อําเภอละงู งบประมาณ 5,000,000.-บาท ตัวนี้ก็มี

ปัญหาเรื่องที่มากพอสมควร จนขณะนี้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ยื่น
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ขออนุญาตจากคณะกรรมการล่วงล้ําลําน้ําจังหวัด ซึ่งรอการ

อนุญาตอยู่น่าจะมีมีปัญหาแล้ว อนุญาตเสร็จเมื่อไหร่ก็จะได้

ดําเนนิการในเรื่องของการจัดซือ้จัดจา้งตอ่ไป   

 4. ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตําบลเจ๊ะบิลัง  อําเภอเมือง  

9,500,000.-บาท ตัวนี้ก็เหมือนกัน เรื่องอยู่ที่กรรมการลง

นามของลําน้ําจังหวัดแล้ว รออนุญาตมาก็จะได้ดําเนินการจัดซื้อ

จัดจา้งตอ่ไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ สมาชิก

ฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  15  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  

โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมมีตเิห็นชอบเอกฉันท์   

 5.4  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันของส านักปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  กองแผนและงบประมาณ  กองคลัง  กองช่าง  กอง

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และกองส่งเสริมคุณภาพ

ชี วิ ต   จ านวน  38   รายการ   รวมเป็น เ งินทั้ ง สิ้ น  

14,270,200.-บาท  เชญินายกฯ แถลง ต่อที่ประชุม 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - เมื่อสักครู่ท่านได้อนุมัติเห็นชอบในโครงการตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ตอนนี้ถึงคราวที่จะต้องกันเงินเพื่อไปจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณหน้าเนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกแค่สองวัน ก็จะ

สิ้นปีงบประมาณแล้วผมอยากจะเรียนว่าปีนี้ ถือเป็นปีที่เรา

ทํางานได้ค่อนข้างจะรวดเร็ว  เพราะว่าโครงการที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้างที่เป็นถนนหรืออะไรต่างๆ นี้ ปีนี้ที่เป็นงบประมาณ

ของปี 2560 นั้น เราจัดซื้อจัดจ้างก่อนวันที่ 30  กันยายน 

2560 ทั้งหมด เหลือก็ที่จะตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ท่านอนุมัติ

ไว้เมื่อสักครู่เป็นส่วนใหญ่ที่จะขออนุญาตกันเงินในรอบนี้  ก็ขอ
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อนุญาตเสนอคําแถลงขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พุทธศักราช 2560 ตาม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  2560  และที่เป็น

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พุทธศักราช 2560  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล  กองกิจการสภาฯ  กองแผนและงบประมาณ  กองคลัง  

กองช่าง  กองการศึกษาฯ  และกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

จํานวน  38  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  14,270,200.-

บาท  รายละเอียดตามที่ได้แจกจ่ายให้กับท่านแล้ว ซึ่งคาดว่าจะ

ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ 30  กันยายน  2560 เพื่อไม่ให้

เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2547 ข้อ 59  บอกว่าใน

กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ยัง

มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา

ท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พุทธศักราช 2560 หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันของสํานัก

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  กองกิจการสภาฯ กอง

แผนและงบประมาณ  กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษาฯ และ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จํานวน  38  รายการ  รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น  14,270,200.-บาท  ไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  

2561 ตามรายละเอียดที่แจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้ว จึงเรียน

มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตติ่อไป   

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นจะอภิปรายไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ

ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  15  เสียง 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่ นายกฯ แถลง 

โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมมีตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่น ๆ   

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นําเสนอเรื่อง

อื่น ๆ  เชญิคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณกองช่าง ที่ได้ลงไปซ่อมถนนที่

อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และก็ที่แจ้งไปก็หลายสายแต่วันนี้คน

ในอําเภอท่าแพได้แจง้ผมมาว่า สายบ้านแป-ระใต้ ทางยาง ถนน

สายนี้ช่วงแรกก็ทําด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช่วงที่สองก็

เป็นหลุมเป็นบ่อก็ขอความกรุณาช่วยไปซ่อมด้วย  ในส่วนที่สอง

ผมอยากจะระบายความในใจนิดหนึ่ง  ในการเข้ามาอยู่ในสภา

แห่งนี้ เรามาไม่เหมือนกัน ส่วนข้าราชการก็สอบเข้ามาส่วนฝ่าย

บริหารก็เลือกตั้ง ส่วนสมาชิกสภาก็มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็น

อาชีพที่ต้องพูด ถ้าไม่พูดก็ไม่น่าจะเป็นนักเลือกตั้ง เพราะเรา

ต้องหาเสียงการมาจะไม่เหมือนกัน  และบางอย่างผมอาจจะพูด

ผิดหรือล่วงเกินไปบ้าง แต่ในใจผมไม่มีความประสงค์ร้ายต่อ

บ้านเมือง และก็ไม่มีประสงค์ร้ายกับเพื่อนสมาชิกฯ หรือว่า

ผู้บริหาร ผมไปตรงไหนก็ชอบพูด พูดผิดหรือถูกมันก็เป็นเรื่อง

ของผม ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณศริิศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมมีเรื่องที่จะฝากท่านประธานฯผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 

ในส่วนของถนนซึ่งเกิดการชํารุด  ถนนสายบ้านควนสไหน คือ

เขตรับผิดชอบของผม ถึงแค่หมู่ที่สอง บ้านหาญ แต่เขตของผม

ติดต่อกับเขตท่านเอียด ชูช่วย ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อมานาน

พอสมควรประกอบกับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา น้ําท่วมมาก

พอสมควรเมื่อวานผมเข้าไปถนนสายนี้เป็นหลุมเยอะมาก และ

กลัวจะเป็นอันตรายกับประชาชนที่สัญจรไปมา เพราะถนนเส้นนี้

มีพี่น้องที่ทําการเกษตร ไม่ว่าจะปลูกยางพารา เป็นต้น หรือใช้
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เส้นทางเป็นทางลัดจากพี่น้องอําเภอมะนัง หรือจากพี่น้องตําบล

เขาขาวหรือถนนที่จะไปโรงพยาบาลก็ใช้ถนนเส้นทางนี้เป็นหลัก 

เพราะว่าเป็นทางลัดที่ตัดออกไปสู่โรงพยาบาลอําเภอละงูได้เลย 

และก็ถนนเส้นนี้อกีเหมอืนกัน ซึ่งผมได้ฝากผู้อํานวยการกองช่าง

ไว้ในเรื่องของป้ายสัญลักษณ์ ซึ่งตรงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และ

ปรับปรุงจุดเสี่ยงผมได้ขอไว้ช่องเขาที่เป็นทางโค้งหรือทางแคบ

ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากในช่วงเวลากลางคืน จากผู้ที่ชํานาญ

เส้นทางก็ไม่เป็นไร สว่นคนที่ไม่ชํานาญเส้นทางมันก็เกิดอุบัติเหตุ

ได้  ก็ฝากติดป้ายจุดเสี่ยงตรงนี้ด้วย  อีกเรื่องที่ผมจะฝาก

ประธานสภาฯผ่านไปถึงคณะผู้บริหาร เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา

ผมได้ประชุมธรรมภิบาลจังหวัด และที่ประชุมพูดมา( ขอ

อนุญาตเอ่ยนาม)  ท่านสน  ปะดุกา  ซึ่งเป็นคณะกรรมการ   

ธรรมาภบิาลจังหวัด มาจากภาคประชาสังคม อําเภอควนโดน ก็

ได้สอบถามและฝากผมมาก็ต้องแจง้ในที่สภาฯแห่งนี้ ในเรื่องของ

การก่อสร้างศูนย์พัฒนารองรับการท่องเที่ยวบ้านควนโต๊ะซ่ํา ซึ่ง

ก่อสร้างมานานแต่เขาบอกว่าเขาได้ไปสอดส่องมันไม่มีป้ายบอก

ว่าโครงการนีเ้ป็นโครงการอะไร งบประมาณที่ใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ 

ซึ่ ง โดยหลักของธรรมภิบาลมันจะต้องติด ผมก็ ไม่ทราบ

เหมือนกันแต่เขาก็ฝากมาเสร็จผมก็ต้องรับปากเขาในที่ประชุม 

เพื่อนํามากล่าวในตรงนี้ แต่ถ้าหากว่าทางองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ได้ติดป้ายในเรื่องของโครงการและงบประมาณไว้

เรียบร้อยแล้ว ผมก็ต้องขออภัยและผมก็จะนําเรื่องทั้งหมดนี้ ไป

แจ้งต่อที่ประชุมในคราวประชุมธรรมภิบาลจังหวัด ในครั้งต่อไป 

อีกอย่างคือป้ายที่จะสร้างอัฒจรรย์ เขาก็ติงมาซึ่งผมก็รับปากว่า

ผมจะนําเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาฯผมก็ถือโอกาสฝากประธานสภาฯผ่านไปยังคณะ

ผู้บริหาร และอีกเรื่องที่จะฝาก ก็คือ ช่วงนี้ฝนตกเยอะและผมก็

ได้พูดในที่ประชุมแห่งนี้หลายครั้งมาก พื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาที่

อําเภอละงูนั้น ฝนตกทีไรน้ําก็กัดเซ๊าะดินลงมา และก็มากีด

ขวางทางถนนผมก็ไปขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลกําแพง ในการที่จะเอาดินนั้นออกไปไว้ข้างๆทาง ส่วน
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งบประมาณที่จะสร้างกําแพงเพื่อกันดินสไลด์นั้น ก็ไม่แน่ใจว่าจะ

เริม่ก่อสร้างได้เมื่อไหร่ ชาวบ้านก็ฝากมาผมก็ต้องนํามากล่าวใน

ที่ประชุมแห่งนี ้ ผมขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดอีกไหม  เชญิคุณอะหมาด  หลงจิ 

นายอะหมาด  หลงจิ - ผมมีเรื่องที่จะชี้แจงและรับทราบ เกี่ยวกับเรื่องศูนย์

คุณธรรมจริยธรรมที่คลองช้าง ผมในฐานะเป็นผู้ดูแลอาคาร

สถานที่ตรงนั้นผมได้ปราศรัยในสภาฯประมาณปี 2558  

เกี่ยวกับเรื่องค่าบํารุงซ่อมแซมรักษาศูนย์อบรมตรงนี้ผมคิดว่า

ทางนายกฯ หรือว่าคณะทํางานเขาลืมไปแล้ว แต่ก็ต้องขอบคุณ

ถือว่าผมได้เห็นในรายการที่ว่าจะจัดซ่อมแซมศูนย์คุณธรรม

จริยธรรมตรงนี้ เป็นจํานวน  350,000.-บาท ตรงนี้ผมอยาก

ทราบว่าที่ผมได้นําเสนอไปเมื่อประมาณปี 2558 ก็มีอยู่ 3 

รายการ  ก็ซ่อมแซมตัวอาคาร และก็ห้องครัว เพราะว่าตอนนี้ใช้

ห้องครัวของมัสยิดอยู่มันมีปัญหาอยู่เวลามีคนมาทําพิธีทาง

ศาสนาเอาข้าวมาเราก็มีกิจกรรมมันชนกันตรงนี้มันมีปัญหาบาง

ทีอุปกรณ์เครื่องครัวของผู้ที่มาประกอบการกับของศูนย์มัสยิด 

บางครั้งมันก็หาย ผมก็ได้แก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆ ตอนนี้ถ้าหากว่า

เราได้เอางบตัวนี้ ไม่ทราบว่าจะพอหรือเปล่าเอาไปสร้างโรงครัว 

ของศูนย์จริยธรรมตรงนี้ และตัวหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ําใช้ 

และสามรายการนี้ผมเคยได้ปราศรัยในสภาฯ ประมาณปี 

2558  ฝากประธานสภาฯอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงด้วย 

ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณสะหรี  พันหวัง 

นายสะหร ี พันหวัง - ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายคณะผู้บริหาร ในส่วน

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาไม่กี่วัน ทางองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายกฯก็ได้แก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง

ตรงนี้ก็ขอบคุณแทนประชาชนด้วย ส่วนวันนี้ผมก็มีเรื่องที่แจ้ง

ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเรื่องของถนน มีถนนอยู่  2 

สาย สายแรกคือสายบ้านาปริก  ก็เป็นถนนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ระยะทางก็ประมาณ 8   เมตร  แต่วันก่อนผม

ก็ได้ประสานกับทางกองช่าง  ทางกองช่างก็บอกว่ามีหน่วยงาน
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ไหนไม่ทราบจะเข้ามาทําให้ทั้งสายเลย ผมก็ไม่ทราบว่าตรงไหน

ผมอยากจะฝากนายกฯถึงกองช่างว่าช่วยประสานให้เขารีบๆ

หน่อย เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนมาก ถ้ายังไงก็อาจจะทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเองอาจจะไปช่วยเสริมเพื่อลดความ

ลําบากตรงนั้นนั่นคือถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เอง และมีถนนอีกสายซึ่งรู้สึกว่าทางสายชลประทานผ่านทะลุไป

ควนสตอ ก็ได้งบประมาณมาส่วนหนึ่ง โดยรู้สึกว่าจะเป็นของ

ทางหลวงชนบทแต่ยังไม่สุดทางก็แค่ไม่ถึงหัวสะพาน และส่วนที่

เหลือก็เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะซึ่งผมก็นั่งคุยกับชาวบ้านเดี๋ยวผม

เข้ามาคุยในสภาฯว่าจะมีแนวทางไหนช่วยได้บ้าง แต่พอมาคิดถึง

อํานาจหน้าที่ผมคิดว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เองก็

หน้าจะทําได้ก็ส่วนที่ เหลือจะอยู่ในตําบลควนโดน และทาง

เชื่อมต่อกับตําบลควนสตอ หมู่ 7 บ้านบูเก็ตยามู และหมู่ 10  

ตําบลควนสตอ ผมก็ฝากทางผู้บริหารช่วยอุดหนุนงบประมาณ

ส่วนนี้ โครงการนี้อาจจะไม่อยู่หรือไม่มีในแผน ยังไงก็ฝากทาง

ผูบ้ริหารว่าช่วยเสริมในแผนและเป็นเส้นทางที่จะไปเขตแดนด้วย 

ซึ่งประชาชนต่างจังหวัดก็ใช้เส้นทางนั้น  ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ช่วยชี้แจงในส่วนที่สมาชิกฯเสนอมา   

นายกองค์การบรหิารสวนจังหวัด - ก็ขออนุญาตชี้แจงที่ท่านสมาชิกสภาฯได้ซักถามมา มีอยู่ 

2 ท่าน พูดถึงเรื่องถนนที่เป็นความดูแลของทางหลวงชนบท แต่

ว่าอาจจะมีหลุมมบี่อ แล้วอยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เข้าไปดําเนนิการซ่อมแซม โดยหลักผมอยากจะเรียนว่าเราคงทํา

ไปเลยไม่ได้ เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเป็นถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นี้ เราคงซ่อมได้เลยเรามีชุดซ่อมอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นถนนของทาง

หลวงชนบท เดี๋ยวถ้ายังไงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทํา

หนังสือแจ้งไปให้ที่ทางหลวงชนบท และก็อาจจะหารือภายในว่า 

ถ้าหากว่าเขาไม่พร้อมเขาจะยอมให้เราทําหรือไม่ ถ้ามันไม่มาก

นักเราก็คงจะดําเนินการให้ได้  ในเรื่องของจุดเสี่ยงก็รับทราบ

และก็เดี๋ยวยังไงกองช่างก็ไปทําแบบดําเนินการให้  ในส่วนของ

สนามกีฬาควนฟ้าแลบ อยากจะเรียนว่างบทํากําแพงกันดินนี้ได้
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เซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ผู้รับเหมาจะเริ่ม

ดําเนินการ สําหรับป้ายที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้

สอบถามมา ผมอยากจะเรียนว่าในส่วนของศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวนั้น  เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

หมด ป้ายมีอยู่แล้วที่สอบถามจากผู้อํานวยการกองช่าง แต่รู้สึก

ว่าป้ายเห็นว่าจะอยู่ด้านข้าง เดี๋ยวอยากจะเรียนผู้อํานวยการ

กองชา่งว่าถ้ายังไงช่วยย้ายให้มาอยู่ข้างหน้าเลย ตรงนี้ย้ายได้อยู่

แล้วเพราะว่าเป็นเสาไม้เฉยๆ ส่วนอัฒจรรย์นี้รู้สึกตัวนี้เป็นงบ

ของจังหวัด ผมไม่แน่ใจว่าเขามีป้ายหรือเปล่าโดยปกติแล้วใน

ระยะหลังนี้โครงการก่อสร้างทุกโครงการจะต้องมีป้ายชี้แจงให้

ประชาชนทราบหมดทุกโครงการ  ส่วนในศูนย์คลองช้างงบที่ตั้ง

ไว้นี้ไม่มี ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เวลาเราจัดอบรมนัน้ หลังๆครัวเรา

ให้ทําเอง ส่วนใหญ่เราก็จะสั่งร้านอาหารทําข้าวกล่องหรือทํา

อะไรไปให้กับเยาวชน แต่ในเรื่องของห้องน้ํา อยู่ในโครงการ

ซ่อมแซมทั้งหมด  ในส่วนของถนน หมู่ 9 บ้านนาปริก กับถนนที่

สมาชิกฯได้แจ้งมา เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางกองช่างไป

ตรวจสอบอีกที ถ้าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เดี๋ยวจะ

เร่งให้ไปทําให้ ถ้าเป็นของทางหลวงชนบทก็จะประสานทาง

หลวงชนบทให้ ขอชีแ้จงเพียงแคน่ี ้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชญิคุณยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสน ี หลังจิ - ดิฉันมีเรื่องที่อยากจะขอบคุณนายกฯในเรื่องที่ได้กันเงิน 

สร้างท่าเทียบเรือดฉิันรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม ปีหน้าถ้าไม่ให้

ทําก็คงจะหลุด หวังว่าฝา่ยบริหารช่วยเร่งก่อสรา้งท่าเทียบเรือให้

ที่ตําบลเจ๊ะบิลังด้วย และอีกเรื่อง ถนนควนสูง – กาลูบี  ซึ่งเป็น

เส้นทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ ตอนนี้ดิฉันรู้สึก

ว่าครั้งที่สามแล้ว ที่บอกกับสภาฯว่าถนนเสีย และถนนได้สร้าง

เสร็จปีกว่าแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เขาไปซ่อมเลย และอีก

เรื่องคือ ถนนสายเจ๊ะบิลัง – นาลาน ที่มีการก่อสร้างใหม่ที่ว่าจะ

ทะลุผ่านหน้าแขวงการทาง ตอนนี้ก็ เสร็จบางส่วน และอีก

บางส่วนที่มีปัญหาที่ยังไม่เสร็จที ดิฉันคิดว่าที่เสร็จแล้วก็คือว่า

อยากให้ทางนายกฯช่วยประสานจากแขวงที่เสร็จแล้วก็ให้ช่วย



~ ๒๐ ~ 

 

ทําให้เรียบร้อย เพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเกาะกลาง

ถนนนั้น ก็มีหญ้าขึ้นมารกมาก คือมันไม่เสร็จสมบูรณ์ อยากจะ

ให้เสร็จเร็วๆ ขอฝากไว้แคนี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ช่วยชี้แจงในส่วนที่สมาชิกฯเสนอมา  

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - เรื่องท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง ก็คงจะดําเนินการให้ได้โดยเร็ว 

ถ้าหากว่าตอนนี้ในส่วนของกรรมการล่วงล้ําลําน้ําจังหวัดนี ้

เห็นชอบ ตอนนี้รู้สึกว่าจะปิดเป็นทางการไปแล้ว น่าจะไม่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  ส่วนถนนควนสูงกาลูบี  ก็จะเร่งรัดผู้รับเหมาให้

มาดําเนินการซ่อมแซมให้  ส่วนถนนบายพาสสายตะวันตกของ

แขวงการทาง จริงๆแล้วตอนนี้เขายังไม่เปิดให้ใช้ แต่เขาก็ไม่ปิด 

เพราะว่าเส้นทางมันยังทําไม่ได้ตลอดสายเพราะติดในเรื่องการ

เวียนคืนที่ดินอยู่ ที่ยังไม่เปิดใช้ ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะประสาน

ทางแขวงการทางดูว่าถ้าเขายังไม่เปิดนั้น เราจะให้เขาดําเนินการ

ในเรื่องของการตีเส้นเพราะงานเขายังไม่ส่งมอบอยู่แล้ว เพราะ

ตอนนี้ผมเข้าใจว่าถูกสั่งให้หยุดงานอยู่เนื่องจากเคลียร์เรื่องทาง

ไม่เสร็จ ตอนนีใ้นส่วนที่สรา้งเสร็จไปแล้วบางส่วนซึ่งอาจจะยังไม่

เรียบร้อย แต่จริงๆประชาชนก็ใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่ง เดี๋ยว

ก็ทําความเห็นของสมาชิกฯ ส่งไปให้ทางแขวงการทางสตูลอีก

ครั้ง ว่าในส่วนที่เสร็จแล้วว่าประชาชนใช้ประโยชน์ได้บางส่วนที่

ต่อเชื่อมกับถนนในซอยอะไรต่างๆ เหล่านั้น ถ้าจะตีเส้นและก็

ปรับปรุงภูมิทัศนใ์ห้เรียบร้อยหน่อย จะทําได้หรือไม่ ก็จะรับเรื่อง

ส่งต่อไปให้แลว้กัน   

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  ผมขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในฐานะที่ท่านกําลังจะ

เกษียณอายุราชการ ขอเชญิท่านช่วยพูดในสภาฯหน่อย   

ผู้อ านวยการกองช่าง - จรงิๆแล้วจะครบหา้ปีบริบูรณ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2560 

นี้ ที่ผมได้มาอยู่ที่จังหวัดสตูล ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มา

รับใช้พี่น้องชาวจังหวัดสตูล จริงๆแล้วผมก็เรียนหนังสืออยู่ที่

จังหวัดสตูลมาก่อน ตั้งแต่อายุ 17 ปี และก็บั้นปลายชีวิตรับ

ราชการก็มาเกษียณอายุราชการที่จังหวัดสตูลเช่นกัน ผมอยู่



~ ๒๑ ~ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาก็ 3 แห่ง คือจังหวัดพงงา  

สงขลา  และสตูล  และไม่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไหน ที่

ผมกล่าวนอกจากจังหวัดสตูล ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาฯ เพื่อน

ร่วมงาน คณะผู้บริหาร ที่อยู่เป็นกันเองกับพวกเรามากๆ และ

โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางแห่ง ในการเข้าหา

นายกฯแต่ละครั้ง ต้องผ่านหลายด่านมาก ไม่กล้าพูดเรื่อง

ส่วนตัวกับนายกฯ พอเข้าไปแล้วมีผู้ติดตามที่น่ากลัวสําหรับ

ข้าราชการ เราเข้าหาผู้ว่าฯก็ยังเข้าไปหาสบายใจกว่านายกฯบาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผมอยู่มา สําหรับที่นี่อยู่สบายมาก

ท่านนายกฯก็เดินอยู่คนเดียวในเวลากลางคืน ไปไหนก็ไม่มีคนคุ้ม

กัน อะไรประมาณนี้ ผมชื่นชมมากว่าผมอยู่มาผมไม่เคยเจอ

คณะผู้บริหารที่เป็นอย่างนี้ ส่วนด้านสภาฯก็เช่นเดียวกันล้วนแต่

เป็นมิตรกันทั้งนั้น พูดจาก็ไม่มีความขัดแย้งหรือว่าสร้างความ

รุนแรงระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ เหมือนกับที่อื่นที่

ผมไปทํางานมา และการทํางานร่วมกันนั้นได้รับความร่วมมือ

จากท่านเป็นอย่างดีและผมก็มีหน้าที่บริการพวกท่านตามที่จะ

ทําได้เพราะว่ากรอบภารกิจเขตอํานาจ ข้อจํากัดบางอย่าง

สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ของเราก็มีมากเพราะ

งบประมาณของเรามีแค่สองรอ้ยกว่าล้าน ไม่เหมือนกับจังหวัดที่

ผมเคยอยู่ เขาจะทําอะไรก็ทําได้โดยที่ไม่จํากัดเรื่องงบประมาณ

มากนัก การก่อสร้างถนนแต่ละสายของเขาใช้งบเยอะมาก  แต่

ของเราควรจะเข้าใจนะ เพราะงบประมาณของเรามีจํากัด และก็

ไม่ใช่เฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องพัฒนาควบคู่กันไป 

หลายๆด้าน เพราะเราเป็นองค์กรท้องถิ่นระดับสูง แต่เป็น

จังหวัดที่ว่าเรียกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขนาดเล็ก ก็ต้อง

เข้าใจในส่วนนี้ด้วย บางครั้งผมอาจจะทํางานให้ท่านไม่ทันใจ

หรืออาจจะช้าไปบ้างเพราะมีข้อจํากัดดังกล่าวแล้ว ก็ต้องขอ

อภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และถ้าบางครั้งผมได้ล่วงเกินท่านด้วย กาย 

วาจา ใจ ผมก็ต้องขออภัยด้วย  ผมขอพูดเพียงแค่นี ้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภปิรายอีกไหม  ถ้าไม่มีผมก็ขอเลิกประชุม   

เลิกประชุม  - เวลา  12.50 น. 


