
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  5  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕8 

วันที่   11  กันยายน   ๒๕๕8 

เวลา    09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 
 ๑.  นายจ ารูญ   ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๒.  นายอนุสรณ์    มรรคาเขต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  1 
 ๓.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  2 
 4.  นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  3 
 5.  นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  4 
 6.  นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  5 
 7.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  7 
 8.  นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต   8  
 9. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  1 
๑0. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู      เขต  3 
๑1. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  4 
๑2. นายเอียด    ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  ๕ 
13. นายประเสริฐ  แซ่อ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  1 
๑4. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  2 
15. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  1 
16. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  1 
17. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอท่าแพ      เขต  ๑ 
18. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอท่าแพ      เขต  ๒ 
19. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอมะนัง      เขต  1 
 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 
1.  นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  6 
2.  นายสมพล   อาด า สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง       เขต   9 
3.  นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  2 
4.  นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  3 
5.  นายย ามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง      เขต  ๑ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 6.  นายกอหรี   ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 7.  นายวิบูลย์  โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 8.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 9.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
11. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว ผู้อ านวยการกองกิจการสภา ฯ 
13. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
14. นางเกสร  เกตุแก่น รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
15. นายมงคล  ชุมทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑6. นายอมาตย์  สุปราณี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑7. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผู้อ านวยการกองพัสดุฯ 
18. นางอรรถยา  อารีกุล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
19. นายสุพจน์  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ๗ 
20. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  7 
21. นางนาฏยา  หนูสมจิตต์ นักบริหารงานทั่วไป  7 
22. นายอูหมอด  มรรคาเขต นิติกร 6ว 
23.นางสาวนิรัตน์  เล็กสมสันต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
24. นายมารุต   โขขัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
27. นายปรีชา    อ่อนประชู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
28. นายสุเรน   ตาเดอิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
29. นางสาววิไลวรรณ  สารพรรณ์ ผู้สื่อข่าวช่อง 3 
30.. นางสาวคอดีเย๊าะ  เงินเจริญ ผู้สื่อข่าวช่อง 3 

 

เริ่มประชุมเวลา     09.30 น. 
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ข้อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องเปิดสมัยประชุมสภา 
นายสะหรี  พันหวัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 5  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

พุทธศักราช 2558  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  พุทธศักราช 2540  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3  พุทธศักราช 
2546  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4  พุทธศักราช 2552  ความว่า เมื่อเป็น
การจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นสมัยวิสามัญ ก็ได้หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เท่าที่มีอยู่อาจท าค าร้องยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปีพุทธศักราช 2558  มีก าหนด 7 วัน 
นับตั้งแต่วันที่  11 กันยายน 2558   ถึงวันที่ 17  กันยายน 2558  จึง
ประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 7  กันยายน 2558 
นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เมื่อ
สมาชิกฯครบองค์ประชุมแล้ว  ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านรองนายกฯ ท่าน 
นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย ์ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ท่านรองปลัดฯ ผู้อ านวยการกองสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทุก
ท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.
2558  เพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องส าคัญต่าง ๆตามระเบียบวาระ
การประชุมที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว  ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1  

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   วันนี้มีสมาชิกฯลากิจ 2  ท่าน   
ประธานสภาฯ นายย ามาฮาร  โอสถาน  และนายวิเชียร  บัวงาม   ต่อไปรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.
2558  ไตรมาสที่ 3 ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 
ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ 2.1  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2558  เมื่อวันที่  11  

สิงหาคม  2558   
 2.2  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2558  เมื่อวันที่  11  

สิงหาคม  2558   
 เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  รายงานต่อที่ประชุม 
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เลขานุการตรวจรายงาน - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ท าการตรวจรายงานการ 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ประชุมสภาโดยได้ตรวจทานตัวอักษร และประโยคของถ้อยค าอภิปราย 

ตลอดจนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้ถูกต้องตรงกับเทป
บันทึกเสียง และการอภิปรายที่ถูกต้องตรงกับผู้อภิปรายที่ท าการอภิปราย 
ในการประชุมครั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อยจึงได้น าเสนอต่อสภา พิจารณารับรองต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯที่จะแก้ไขรายงานการประชุม  เชิญคุณนิคม  บัวนวล 
นายนิคม  บัวนวล - ขอแก้ไขหน้าที่ 22  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 

2558  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2558   บรรทัดที่ 11 – 13  จาก
ข้างล่าง ให้เปลี่ยนจาก นายนิคม บัวงาม  ให้เปลี่ยนเป็น นายนิคม บัวนวล   

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ 
เลขานุการประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   
 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู้ถาม ( ไม่มี ) 
ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภาฯ ( ไม่มี ) 
 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภาฯ 5.1  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  

เพื่อโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของส่วนราชการในสังกัด 
หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  
26,516,780.-บาท  เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็จะขอแถลงการณ์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พุทธศักราช 2558  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความประสงค์
จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พุทธศักราช 2558  ซึ่ง
เป็นงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการในสังกัด เพ่ือโอนเพ่ิมและตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ดังรายละเอียด  โอนลดงบประมาณท้ังสิ้น 26,516,780.-
บาท  จากรายละเอียด (1) งบกลาง  จ านวน  1,365,400.-บาท  

 (2) ส านักปลัดฯ  จ านวน  2,716,300.-บาท 
 (3) กองกิจการสภาฯ จ านวน  1,024,000.-บาท  
 (4) กองแผน ฯ            จ านวน  2,597,100.-บาท 
 (5) กองคลัง  จ านวน  2,04,400.-บาท 
 (6) กองช่าง  จ านวน  4,817,400.-บาท 
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 (7) กองการศึกษาฯ  จ าวน  6,428,480.-บาท 
 (8) โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6       จ านวน  2,139,100.-บาท 
 (9) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ าวน  3,378,400.-บาท  
 (10) หน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวน 46,200.-บาท 
 รายละเอียดในการโอนลด นั้น ตามเอกสารรายละเอียดซึ่งได้ส่งให้สมาชิกฯ

ทุกท่าน ที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นรายละเอียด
ว่า รายการไหนมากน้อยเท่าไหร่ ที่ผมมาแถลงตรงนี้เป็นการแถลงใน
ภาพรวม และก็ขอโอนเพ่ิม และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้  

 -  ส านักปลัดฯ  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า  
จ านวน 3  เครื่อง  งบประมาณ  11,000.-บาท  

 -  กองแผนและงบประมาณ  ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว
ด า  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  120,000.-บาท 

 -  กองคลัง   ค่าจัดซื้อโต๊ะหิดขัดอเนกประสงค์  เพ่ือใช้งานประจ าบ่อน้ าพุ
ร้อน  จ านวน  12  ตัว  งบประมาณ   25,500.-บาท   

 -  กองช่าง   ค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง
อาคารภายในสวนสาธารณะหาดราไว  งบประมาณ  452 ,500.-บาท  
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด   

 -  ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอาคารตลาดนัดควนโดน  งบประมาณ 
98,000.-บาท  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด  

 - ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  งบประมาณ  
800,000.-บาท ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด 

 -  ค่าปรับพ้ืนที่รองรับการก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน แห่งที่สอง ที่ควนฟ้า
แลบ งบประมาณ  727,000.-บาท ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ก าหนด 

 -  ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  งบประมาณ 3 ,000,000.-บาท 
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด  

 -  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติก คอนกรีต สายโรงเรียนปากละงู – 
บ้านท่าชะมวง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1 ,400 เมตร  
งบประมาณ  5,000,000.-บาท ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ก าหนด 

 -  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต  สายปาดังปุโล๊ะ – ทุ่ง
วิมาน ขนาดผิวจราจร  กว้าง 6  เมตร  ระยะทาง  1.470 กิโลเมตร  
งบประมาณ  5,000,000.-บาท ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ก าหนด 

 -  ค่าก่อสร้างสะพานในแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ า พุร้อน   งบประมาณ  
700,000.-บาท  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด 
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 -  ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน  งบประมาณ  
2,000,000.-บาท  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ก าหนด 

 -  หมวดเงินอุดหนุน  อุดหนุนเทศบาลเมืองสตูล  โครงการพัฒนา
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง งบประมาณ  2,000,000.-บาท   

 กองการศึกษาฯ  1.  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก ส าหรับใช้งานประจ าศูนย์การ
เรียนรู้ ชุมชนองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดสตูล   จ านวน  22  ตัว  
งบประมาณ  8,580.-บาท 

 2. ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับติดตั้งที่สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จ านวน  1 ชุด  งบประมาณ  120,000.-บาท 

 3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จ านวน  300,000.-บาท  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ก าหนด 

 4. ค่าก่อสร้างอัฒจรรย์เหล็กภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล  งบประมาณ  1,000,000.-บาท  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด 

 5. ค่าปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล  ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  งบประมาณ  1,000,000.-บาท ตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด 

 -  โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนเสริมเหล็ก 4 ชั้น  12  
ห้องเรียน  เป็นงบประมาณสมทบ  งบประมาณ  3,865,900.-บาท ตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด  

 -  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
 1.  ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา  จ านวน  1  เครื่อง  

งบประมาณ  18,000.-บาท  
 2.  ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล  ขาวด า  จ านวน  1  เครื่อง  

งบประมาณ  120,000.-บาท 
 3.  ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว  จ านวน 1  เครื่อง งบประมาณ 

13,000.-บาท 
 4.  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน  6  เครื่อง งบประมาณ 

96,000.-บาท   
 5.  ค่าจัดซื่อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  ชนิด LED ขาวด า  จ านวน  5  

เครื่อง  งบประมาณ  18,500.-บาท  
 6.  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี  จ านวน  1  

เครือ่ง  งบประมาณ  19,000.-บาท  
 -  หน่วยตรวจสอบภายใน     
 -  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์  ชนิด LED  ขาวด า  จ านวน  1  

เครื่อง งบประมาณ  3,700.-บาท  รวมโอนเพ่ิม และโอนตั้งจ่ายรายการ
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ใหม่ครั้งนี้  ทั้งสิ้น  26,516,780.-บาท  รายละเอียดตามบัญชีโอนเพ่ิม 
โอนลด  งบประมาณที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว  อาศัยอ านาจตาม
ความข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ขออนุญาตไปดูท่ี เรื่องของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ค่า

ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงสนามกีฬา ท่านนายกฯได้พูดถึงตรงนี้ประมาณสาม
แสนกว่าบาท แต่ว่าตัวเลขแค่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท ในส่วนตรงนี้อัน
ที่หนึ่ง ที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขตรงกันไหม หรือว่า
ผิดพลาดเพียงใด   

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญนายกฯ ชี้แจง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - บัญชีโอนเพิ่มงบสามแสนบาท อยู่ในตัวบัญชีโอนเงินเมื่อสักครู่ที่ท่าน

สมาชิกฯทักท้วงนั้น ผมเข้าใจว่าไปดูเอกสารในส่วนของของเอกสารกันเงิน 
ซึ่งเป็นอีกวาระหนึ่ง คนละวาระ   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมก็ขอพูดในเรื่องของการโอนเพ่ิม และการโอนลด ในส่วนของ

งบประมาณแต่ละปี  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ละปี
นั้น สองร้อยกว่าล้านตามที่ขอกันมาตั้งเยอะทุกกอง วันนี้เงินเหลือจ่าย พอ
เหลือจ่ายต้องจ่ายให้หมด แต่ถ้าจ่ายไม่หมดก็ตกเป็นเงินสะสมต้องโดนยึดไป
สิบเปอร์เซ็นต์ เราก็เสียดายและท าจ่ายกันหมด แต่ในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าจะรวบรวมเงินยี่สิบหกล้านห้าแสนตรงนี้ไปสร้างอะไร
สักอย่างที่เชิดหน้าชูตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล วันนี้ผมดูแล้วท า
เล็กเกินไปก็โอกาสหน้าหวังว่านายกฯคงจะปรับเป็นโครงการใหญ่ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ
ตามท่ีนายกฯแถลง โปรดยกมือ   

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯแถลง โปรดยกมือ   
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์    
 ข้อ5.2 ขออนุมัติ เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2557  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  กองช่าง  จ านวน  3  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
35,800,000.-บาท   เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็ขอเสนอค าแถลง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2557  ตาม
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พุทธศักราช 2557  เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2557  
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ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช 
2557  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 9  รายการ  เป็นเงิน  42,815,000.-บาท  ขณะนี้ยังมีโครงการที่
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันของกองช่าง  จ านวน  3  รายการ  เป็นเงิน  
35,800,000.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปแล้วนั้น ซึ่ง
คาดว่าจะกอหนี้ผูกพันไม่ทันภายใน  30 กันยายน 2558  เพ่ือไม่ไห้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 ข้อ 59  
ที่บอกว่า ในกรณีที่มีรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีกให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
ระยะเวลา 1 ปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค 1 ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก 
1 ปี  ต่อสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2557  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันของกองช่าง จ านวน 3  รายการ  เป็น
เงิน  35,800,000.-บาท ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  ตาม
รายละเอียดเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดท่ีจะอภิปราย  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน       
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะมีทุกปีทีไม่ได้ก่อ

หนี้ผูกพันผมอยากทราบว่า สาเหตุอะไรที่เราไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในเมื่อ
งบประมาณได้ผ่านสภาไปแล้ว ถ้าท่านประธานฯเห็นว่าต้องท าอย่างนี้ไปทุก
ปี แต่ผมก็คิดว่าคงจะท าทุกปี แต่อยากทราบว่าท าไมถึงไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เพราะ แค่ประกาศและก็หาผู้รับเหมา โครงการมีแล้ว สถานที่ก็พร้อมอยู่
แล้ว  ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญนายกฯ ชี้แจง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็ขอชี้แจงในกรณีที่ท่านสมาชิกฯได้กรุณาสอบถามในเรื่องของการก่อ

หนี้ผูกพันบางรายการที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้  ผมอยากจะเรียนว่าที่
สมาชิกฯบอกว่า เงินมีแล้ว รายละเอียดมีแล้ว  และก็ท าไมไม่ท า โครงการ
ซึ่งขออนุญาตขยายเวลาเบิกจ่ายตอนนี้มีอยู่ 3  โครงการ  ยกตัวอย่าง  
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหาดแหลมสน  ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู  
จ านวน  5,000,000.-บาท   เงินมีแล้ว  แบบก าลังปรับปรุง แต่ว่าปัญหา
เรื่องแบบมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ด้วย  ตอนนี้ประเด็นที่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ ก็คือในเรื่องของสถานที่ด้วย  ตอนนี้ประเด็นที่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ก็คือในเรื่องของสถานที่ ที่จะไปด าเนินการเพราะว่า
พอลงไปตรวจสอบสถานที่จริงๆแล้ว ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
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แหลมสน เจ้าของพ้ืนที่ ยังไม่สามารถยืนยันพ้ืนที่ให้ได้ว่าพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่
สาธารณะหรือไม่ อย่างไร  ตอนนี้มีประเด็นสรุปเรื่องพ้ืนที่ไม่ได้เราขอ
หนังสือรับรองไปที่องค์การบริหารส่วนต าบล เขารับรองมาแต่เพียงว่าพ้ืนที่
ตรงนี้ เป็นพื้นที่ ที่ไม่ได้เป็นที่ของชาวบ้าน ไม่มีใครครอบครอง เขายืนยันมา
แค่นั้นเอง ซึ่งไม่เพียงพอ ถ้าหากว่ายืนยันว่าเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล และเขายินยอมให้ท า  เราก็จะ
สามารถด าเนินการได้ และตอนนี้ก าลังประสานในส่วนของพ้ืนที่นี้อยู่ ว่า
สรุปแล้วจะเรียบร้อย หรือไม่  โครงการที่สาม โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ผมอยากจะเรียนว่าตามแบบแปลนที่ออกมามันจะต้องใช้
งบประมาณเกือบๆห้าสิบล้านบาท เสร็จแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็
ตั้งเป็นรายการไว้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะของบประมาณจาก
จังหวัดมาสมทบ ตอนนี้ในเมื่อไม่ได้งบจากส่วนกลางหรือจากจังหวัดนี้ ท าให้
วงเงินที่มีอยู่เราไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ ขณะนี้ผมได้สั่งให้เขาปรับแบบว่า
จะท ายังไงเงินยี่สิบเก้าล้านแปดนี้ เรามีจัดเพ่ิมให้ปีนี้อีกประมาณสามล้าน
ตามที่เราจะจัดได้พยายามท าให้อยู่ในวงเงินแค่นี้ ให้ใช้ประโยชน์ได้ อาจจะ
ไม่ต้องท าเต็มทั้งห้าสิบกว่าล้าน หรือว่าเอาเงินห้าสิบกว่าล้านมาปรับลด ให้
มันเหลืองบประมาณเท่าที่เรามี เพ่ือให้ด าเนินการต่อไปได้ และให้ใช้
ประโยชน์ได้ด้วย ซึ่งผมอยากจะเรียนว่าในกระบวนการท างานจริงๆนั้น 
ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วผ่านสภาฯแล้ว อยู่ๆก็ไปท าได้เลย อันนี้ที่ก็มีแล้ว แต่ว่ามี
ปัญหาในเรื่องของรายละเอียด ของแบบที่ไม่ลงตัวกับวงเงินที่ก าหนด ก็ต้อง
มาปรับแบบ ให้มันเท่ากับวงเงินที่มี และก็จะท าให้เสร็จ และได้ใช้ประโยชน์
ได้  ฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่านใด
เห็นชอบตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์   
 ข้อ 5.3  ขออนุมัติกันเงิน  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2258  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองช่าง  กองแผน
และงบประมาณ  กองคลัง  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม  หน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวน  42  รายการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  38,738,550.-บาท  เชิญนายกฯแถลง  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็ขอเสนอค าแถลงขออนุมัติกันเงิน  กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2558  ตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2558  และบัญชีโอนเงินงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2558  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  กองช่าง  กองแผนและงบประมาณ  กองคลัง  กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  จ านวน  42  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  38 ,738,550.-บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกฯทุกท่านไปแล้ว คาดว่าก่อ
หนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่  30  กันยายน  2558  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2547  ข้อ 59  ที่บอกว่า 
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 
1 ปี  จึ งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พุทธศักราช 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ผูกพัน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองช่าง  กอง
แผนและงบประมาณ  กองคลัง  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม  หน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวน  42  รายการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  38,738,550.-บาท  ไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  
2559  ตามรายละเอียดที่แจกไปแล้ว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่านใด
เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท์   
 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอ่ืน ๆ   ผมจะอ่านระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ประธานสภาฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

พ.ศ.2553  ให้ฟัง  ตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 39 ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม นั้น ทุกๆ 1 ปี 
หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดิน  เอกสารได้แจกไว้ให้ทุกท่านแล้ว ต่อไป 
ผมจะถามว่า สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ เห็นควรให้ใช้ฉบับเดิม  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ -   สมาชิกฯท่านใดเห็นควรแก้ไข  โปรดยกมือ 



~ ๑๑ ~ 

 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเอกฉันท์    ต่อไปเชิญสมาชิกฯอภิปรายในระเบียบ

วาระอ่ืน ๆ  เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น   ยาประจัน -  
 
 
 
 
 
 
  


