
 

การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 1  ประจําป$  ๒๕๕9 

วันท่ี   15  มีนาคม   ๒๕๕9 

เวลา    ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.  นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก)ว รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล    คนท่ี  2 
3.  นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
4.  นายอรุณ   โต5ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
5.  นายธรรมศักด์ิ   แดงน)อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  4 
6.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  7 
7. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 
8. นายศิริศักด์ิ   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
9. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑0. นายเอียด   ชูช�วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
๑1. นายสานิตย�   ยอดรุ�ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว)า      เขต  2 
๑2. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
13. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   
14. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
15. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ      เขต  ๑ 
16. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ      เขต  ๒ 
17. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 
 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1.  นายอาบู  ฮะอุรา            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน           เขต  2  (ต)องโทษคดี) 
2.  นายสมพล   อาดํา   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  9  (ต)องโทษคดี) 
3.  นายอนัส   หะยีมะแซ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง          เขต  6  (ต)องโทษคดี) 
4   นายอนุสรณ�    มรรคาเขต   รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล      คนท่ี 1  (ลากิจ) 
5.  นางสาวยาสนี   หลังจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง          เขต  5  (ลากิจ) 
6.  นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง          เขต  8  (ลากิจ) 
7.  นายประเสริฐ  แซ�อ้ึง   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว)า        เขต  1  (ลากิจ) 
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รายช่ือผู/เข/าร�วมประชุม  
๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.  นายรอสี   ใบกาเด็ม รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล คนท่ี  1 
3.  นายสมมาตร  มานะกล)า รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล คนท่ี  2 
4.  นายเทิดศักด์ิ  สุระภินันท� เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
5.  นายวิบูลย�   โต5ะขุนนุ)ย ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
6.  นายวรรโณ  เวชศาสตร� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
7.  นายกอหรี   ปIญญายาว ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
8.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
9.  นายอภิศักด์ิ  อารีกุล นักบริหารท)องถ่ินระดับสูง 
10. นางบุญยืน  รัตนชาตรี นักบริหารท)องถ่ินระดับกลาง 
11. นายประพันธ�  สารานพกุล นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง  
12. นางสาวเสาวณีย�   แซ�จิว นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑3. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑4. นางเกษร    เกตุแก�น นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
๑5. นายมงคล  ชุมทอง ผู)อํานวยการกองช�างระดับกลาง 
๑6. นายอมาตย�  สุปราณี นักบริหารงานศึกษาระดับกลาง 
๑7. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
18. นางอรรถยา  อารีกุล นักบริหารงานท่ัวไประดับต)น 
19. นางสาวนิรัตน� เล็กสมสันต� นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ 
20. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไประดับต)น 
21. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานท่ัวไประดับต)น 
22. นางธนพร  สังฆโต หัวหน)าฝOายสังคมสงเคราะห� 
23. นายมารุต   โขขัด ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
24. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
25. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒6. นายปรีชา     อ�อนประชู ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒7. นายสุกิจ  สามี ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
28. นายวิษณุ  แจ)งแก)ว ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีธุรการ 
29. นางสาวอมรรัตน�  นภาพงษ� ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
30. นางสาวสุกัญญา  อาดํา ผู)ช�วยนักวิชาการประชาสัมพันธ� 
31. นางสาวนุจริยา  มรรคาเขต ผู)ช�วยเจ)าพนักงานธุรการ 
32. นางสาวสร)อยสุดา  หมาดหยัน ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
33. นางสาวนุจรี  ปQติเศรษฐ� เจ)าหน)าท่ีธุรการ 
34. นางสาวสุนันทา  บุญช�วย ผู)ช�วยนักวิชาการประชาสัมพันธ� 
 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.0๐ น. 
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ข/อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - บัดนี้ท�านสมาชิกฯได)มาครบองค�ประชุมแล)ว ขอเชิญ 
นายสะหรี   พันหวัง ประธานสภาฯข้ึนทําหน)าท่ี   ขอให)ทุกท�านยืนข้ึน  
ประธานสภาฯ - เชิญนั่ง ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ท�านรอง 
นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� นายกฯ ท�านสมาชิกฯผู)ทรงเกียรติ ทุกท�าน  ท�านปลัดองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสตูล  ท�านรองปลัดฯ และผู)อํานวยการกองสังกัดองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล ทุกท�าน วันนี้เปTนการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 
1  ครั้งท่ี 1 ประจําปU พุทธศักราช 2559  เพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
เรื่องสําคัญต�างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ท่ีอยู�บนโต5ะของท�านแล)ว 
ต�อไปผมจะนําเข)าสู�ระเบียบวาระท่ี 1   

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องท่ีประธานแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ  เปTนเรื่องของท�านสมาชิก 
ประธานสภาฯ ฯ 4 ท�าน ท่ีลากิจ  1. นายอะหมาด  หลงจิ   
 2. นายอนุสรณ�  มรรคาเขต 
 3. นางยาสนี  หลังจิ 
 4. นายประเสริฐ  แซ�อ้ึง   
 ต�อไป 1.1 รายงานผลการดําเนินการโครงการตามข)อบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายประจําปU  พ.ศ.2558 ไตรมาสท่ี 4  
 1.2 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วน

จังหวัดสตูล  
 1.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามข)อบัญญัติงบประมาณ

รายจ�ายประจําปU พ.ศ.2559  ไตรมาสท่ี 1  
 ต�อไปผมจะนําเข)าสู�ระเบียบวารท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 5 ครั้งท่ี 1  
ประธานสภาฯ ประจําปU พ.ศ.2558  เม่ือวันท่ี 11  กันยายน  2558  เชิญเลขานุการ

ตรวจรายงานการประชุม  
เลขานุการตรวจรายงานการประชุม - ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานได)ทําการตรวจรายงานการ 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ประชุมสภาฯโดยได)ตรวจทานตัวอักษรและประโยคของถ)อยคําอภิปราย

ตลอดจนมติของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ให)ถูกต)องตรงกับ
เทปบันทึกเสียง และการอภิปรายท่ีถูกต)องตรงกับผู)อภิปรายท่ีทําการ
อภิปรายในการประชุมครั้งนั้น  เม่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตรวจเสร็จเรียบร)อยจึงได)นําเสนอต�อสภาฯพิจารณาต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะแก)ไขรายงาน เชิญนายกฯ อภิปราย 
นายกองค�การบิหารส�วนจังหวัดสตูล - ผมอยากจะให)เพ่ิมรายละเอียดของสมาชิกฯท่ีไม�ได)มาประชุม 

ตอนนี้ในรายงานการประชุมนั้น สมาชิกฯท่ีไม�มาประชุมมีท้ังหมด 5 
ท�าน  ส�วน 3 ท�านแรก เนื่องจากว�าติดคดีอยู� เพราะฉะนั้นน�าจะเขียนลง
ไปว�าทําไมเขาไม�สามารถมาประชุมได) และก็อีก 2 ท�าน ลากิจ ก็น�าจะ
เขียนลงไปด)วย ไม�ใช�เสนอมาเหมือนกันหมด ซ่ึงโดยข)อเท็จจริงไม�ค�อย
ถูกต)องเผื่อว�าวันหลังเกิดมีกรณีจะปลดสมาชิกฯท่ีไม�มาประชุมหลายๆ 
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ครั้ง ต)องดูความจําเปTนของสมาชิกฯด)วย เพราะฉะนั้นอยากจะให)ใส�
รายละเอียดลงไปข)างว�าไม�ได)เพราะอะไร   

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  ถ)าไม�มีผมจะขอมติ สมาชิกฯท�านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบรับรอง  16  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯ ท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม    โปรด

ยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเปTนมติเอกฉันท�  

ต�อไปผมจะนําเข)าสู�ระเบียบวาระท่ี 3   
ระเบียบวาระท่ี 3  - กระทู/ถาม  (ไม�มี)    
ประธานสภาฯ ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 4  
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท)องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล)ว 
ประธานสภาฯ   (ไม�มี)   ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 5  
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม�   
ประธานสภาฯ 5.1  ญัตติ  คัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เปTน

กรรมการประสานแผนพัฒนาท)องถ่ินระดับจังหวัด จํานวน 5 คน เชิญ
นายกฯ แถลง   

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัด เปTนกรรมการประสานแผนพัฒนาท)องถ่ินระดับจังหวัด ด)วย
กระทรวงมหาดไทย ได)แจ)งแนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและ
ประสานพัฒนาท)องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ในการนี้ได)
กําหนดให)มีโครงสร)างของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท)องถ่ิน 
ระดับจังหวัดข้ึนใหม� โดยองค�ประกอบของคณะกรรมการประสานแผน
ระดับจังหวัด ดังกล�าว กําหนดให)สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ท่ีคัดเลือกกันเองไม�เกิน 5 คน เปTนกรรมการ สําหรับแนวทางการ
คัดเลือกและอํานาจหน)าท่ีของคณะกรรมการดังกล�าว เปTนไปตาม
เอกสารท่ีได)แจกให) กับสมาชิกฯทุกท�านแล)วเพ่ือให) เปTนไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทย กําหนด จึงเสนอสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล เพ่ือพิจารณาคัดเลือกกันเอง จํานวน ไม�เกิน 5 คน เข)าทําหน)าท่ี
กรรมการประสานแผนพัฒนาท)องถ่ินระดับจังหวัด ต�อไป   

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย ถ)าไม�มีก็ขอเชิญสมาชิกฯเสนอ
คณะกรรมการ  เชิญคุณหรน  อุศมา  

นายหรน  อุสมา - ผมขอเสนอนายศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล เปTนกรรมการ ขอผู)
รับรองด)วย  

ประธานสภาฯ - ผู)รับรองถูกต)อง  เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อกรรมการต�อ    เชิญคุณ
เส็น  ยาประจัน    

นายเส็น  ยาประจัน - ผมขอเสนอ นายสมหมาย  ตุกังหัน เปTนกรรมการ  ขอผู)รับรอง 
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ประธานสภาฯ - ผู)รับรองถูกต)อง   เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อกรรมการต�อ    เชิญคุณ
วิเชียร  บัวงาม  

นายวิเชียร  บัวงาม - ผมขอเสนอ นายสะหรี  พันหวัง เปTนกรรมการ ขอผู)รับรองด)วย 
ประธานสภาฯ - ผู)รับรองถูกต)อง  เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อกรรมการต�อ    เชิญคุณ

อาทิตย�  สุวรรณโณ   
นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - ผมขอเสนอ นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา  เปTนกรรมการ ขอผู)รับรองด)วย 
ประธานสภาฯ - ผู)รับรองถูกต)อง  เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อกรรมการต�อ  เชิญคุณ 

อรุณ  โต5ะลาวัล  
นายอรุณ  โตDะลาวัล - ผมขอเสนอ นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� เปTนกรรมการ ขอผู)รับรอง 
ประธานสภาฯ - ผู)รับรองถูกต)อง  มีท�านใดจะเสนอเปTนอย�างอ่ืนไหม ถ)าไม�มีผม

ขอทบทวนอีกครั้ง  
 1.  นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
 2.  นายสมหมาย  ตุกังหัน 
 3.  นายสะหรี  พันหวัง 
 4.  นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา   
 5.  นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� 
 ต�อไปข)อ 5.2  ญัตติ  โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปUงบประมาณ  

พ.ศ.2558  โอนต้ังจ�ายรายการใหม� ของกองช�าง  รายการปรับปรุง
แหล�งท�องเท่ียวบ�อน้ําพุร)อนทุ�งนุ)ย  จํานวน  2,000,000.-บาท  เชิญ
นายกฯ แถลง   

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ด)วยองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�ขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปU พ.ศ.2558  รายการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานแหล�งท�องเ ท่ียวบ�อน้ํ า พุร)อนทุ� งนุ) ย 
งบประมาณ 2,000,000 บาท ซ่ึงเดิมเปZาหมายผลผลิตของ
โครงการคือ “ปรับปรุงอาคารสํานักงานจํานวน 1 หลัง ตามแบบท่ี
กําหนด”  ดังนั้นเพ่ือให)นักท�องเท่ียวได)รับความสะดวกสบายในการ
ใช)บริการบ�อน้ําพุร)อน  และครอบคลุมปริมาณงานท่ีดําเนินการจริง  
จึงจําเปTนต)องโอนต้ังจ�ายรายการใหม�  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 โอนตั้งจ�ายรายการใหม� ของกองช�าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก�อสร)างโครงสร)างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร)าง ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง  
รายการปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวบ�อน้ําพุร)อนทุ�งนุ)ย  ตามแบบท่ี อบจ.
สตูล กําหนดจํานวน 2,000,000.- บาท  โอนลด จากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก�อสร)างโครงสร)างพ้ืนฐาน  งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง ประเภทอาคารต�าง ๆ  รายการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานแหล�งท�องเท่ียวบ�อน้ําพุร)อนทุ�งนุ/ย  จํานวน 
2,000,000.- บาท  รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณฯ ท่ีได)
แจกให)กับทุกท�านแล)ว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วย
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วิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ.2541 และ
ท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม ข)อ 30 การโอน การแก)ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ�ายเงินประเภทอ่ืน  ท่ีต)องนํามาต้ังงบประมาณ
รายจ�ายตามข)อ 15 ให)เจ)าหน)าท่ีงบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือ
แก)ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายได) เม่ือได)รับอนุมัติ
จากผู)มีอํานาจแล)ว  ข)อ 31 การโอน การแก)ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายการท่ีได)เบิกตัดปUหรือขยายเวลาให)เบิกตัดปUไว) จะ
กระทําได)ต�อเม่ือได)รับการอนุมัติจากผู)มีอํานาจให)เบิกตัดปUหรือขยาย
เวลาเบิกตัดปUเพ่ือให)เปTนไปตามระเบียบท่ีอ)างถึง  จึงเสนอสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯ ท�านใดจะอภิปราย  ถ)าไม�มีผมจะขอมติ สมาชิกฯ
ท�านใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ  
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี  
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�  ต�อไปข/อ 5.3  ญัตติ 

โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.2559  
โอนตั้งจ�ายรายการใหม� ของกองช�าง รายการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวทาวงธรณีจังหวัดสตูล (satun Geopark) จํานวน 
2,000,000.-บาท  เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ด)วยองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ�ายประจําปU พ.ศ.2559  รายการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวทางธรณีจังหวัดสตูล (Satun Geopark) ซ่ึงเดิมต้ังอยู�ท่ี
สํานักปลัดฯ  หมวดค�าใช)สอย  แต�เนื่องจากเปZาหมายของโครงการ
คือ “จัดทําปZายบอกทางแหล�งท�องเท่ียว”  ซ่ึงปZายดังกล�าวจัดเปTน
รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงท่ีดินและหรือสิ่งก�อสร)าง  รวมถึงสิ่ง ต�าง ๆ ท่ี
ติดตรึงกับท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง  ดังนั้นเพ่ือให)ถูกต)องตามส�วนราชการ
และหมวดรายจ�าย  จึงจําเปTนต)องโอนต้ังจ�ายรายการใหม�  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  โอนตั้งจ�ายรายการใหม� ของกองช�าง  แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและ
ส�งเสริมการท�องเท่ียว งบลงทุน หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร/าง 
ประเภทค�าก�อสร)างสิ่งสาธารณูปโภค  (1) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวทาง
ธรณีจังหวัดสตูล (Satun Geopark) จํานวน 2,000,000.- บาท 
ตามแบบท่ี อบจ.สตูล กําหนด  โอนลด จากงบสํานักปลัดฯ แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและ
ส�งเสริมการท�องเท่ียว  งบดําเนินงาน  หมวดค�าใช/สอย  ประเภท
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข)าลักษณะรายจ�าย
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หมวดอ่ืน ๆ (2.5) โครงการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวทางธรณีจังหวัด
สตูล (Satun Geopark)  จํานวน 2,000,000.- บาท  รายละเอียด
ตามบัญชีโอนงบประมาณฯ ท่ีได)แจกให)กับทุกท�านแล)ว  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  “ข)อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร)าง ท่ีทําให)ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ�ายเปTนรายการใหม�  ให)เปTนอํานาจอนุมัติของสภาท)องถ่ิน”    
เพ่ือให)เปTนไปตามระเบียบท่ีอ)างถึง  จึงเสนอสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯ ท�านใดจะเสนอเปTนอย�างอ่ืน  ถ)าไม�มีผมจะขอมติ 
สมาชิกฯท�านใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�  ต�อไปข/อ 5.4 ญัตติ  

โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.2559  
โอนตั้งจ�ายรายการใหม�  ของกองช�าง  รายการค�าก�อสร/างถนน 
คสล. สาย ม.5  ต.บ/านควน  - ม.1 ต.ฉลุง  อ.เมือง จังหวัดสตูล  
จํานวน  1,700,000.-บาท   เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ด)วยองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ�ายประจําปU พ.ศ.2559  รายการค�าก�อสร)าง
ถนน คสล. สายซอยผู)ช�วยชัย ม.1 บ)านลูโบ5ะบาตู ต.บ)านควน อ.
เมือง งบประมาณ 1,275,000 บาท  เนื่องจาก อบต.บ)านควน 
ได)รับงบประมาณในการดําเนินการถนนสายดังกล�าวและก�อสร)าง
เรียบร)อยแล)ว  ดังนั้นเพ่ือมิให)เกิดความซํ้าซ)อนของงบประมาณจึงมี
ความจําเปTนต)องโอนต้ังจ�ายรายการใหม�  โดยมีรายละเอียดดังนี้โอน
ตั้งจ�ายรายการใหม�  ของกองช�าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก�อสร)างโครงสร)างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร)าง ประเภทค�าก�อสร)างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการค�าก�อสร)าง
ถนน คสล. สาย ม.5 ต.บ)านควน - ม.1 ต.ฉลุง อ.เมือง ขนาดผิว
จราจรกว)าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 0.530 กิโลเมตร  หรือพ้ืนท่ีไม�
น)อยกว�า 2,650 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบจ.สตูล กําหนด  
จํานวน 1,700,000 บาท   โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก�อสร)างโครงสร)างพ้ืนฐาน   งบลงทุน หมวดค�าท่ีดิน
และสิ่งก�อสร)าง ประเภทค�าก�อสร)างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค�า
ก�อสร)างถนน คสล. สายซอยผู)ช�วยชัย ม.1 บ)านลูโบ5ะบาตู ต.บ)าน
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ควน อ.เมือง  จํานวน 1,275,000 บาท และโอนลดจากงบกลาง 
ประเภทเงินสํารองจ�าย จํานวน 425,000 บาท  รายละเอียดตาม
บัญชีโอนงบประมาณฯ ท่ีได)แจกให)กับทุกท�านแล)ว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด)วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม “ข)อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง ท่ีทํา
ให)ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเปTนรายการ
ใหม�  ให)เปTนอํานาจอนุมัติของสภาท)องถ่ิน”เพ่ือให)เปTนไปตาม
ระเบียบท่ีอ)างถึง  จึงเสนอสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ี จะเสนอเปTนอย�างอ่ืนไหม  ถ)าไม�มีผมจะ
ขอมติ   สมาชิกฯท�านใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรด
ยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง  
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ  
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี  
ประธานภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�   ต�อไปผมจะนําเข/าสู/

ระเบียบวารท่ี 6   
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอ่ืนฯ  เปTนการปรึกษาหารือ กําหนดสมัยประชุมสมัย  
ประธานสภาฯ  สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปU พุทธศักราช 2559  เริ่มประชุม

สมัยสามัญประจําปUแรกของปUถัดไป ผมขอปรึกษา มีกําหนด 
45 วัน ท�านสมาชิกฯท�านใดท่ีมีกําหนดอยู�แล)ว ถ)าไม�มีผม
อยากจะเสนออย�างนี้ ให)เปTนวันท่ี 4 กรกฎาคม – วันท่ี 17 
สิงหาคม 2559  ท�านสมาชิกฯท�านใดเห็นเปTนอย�างอ่ืนไหม 
ถ)าไม�มีก็ตกลงตามนี้ ส�วนสมัยท่ี 1 ประจําปUพุทธศักราช 
2560 ก็ควรจะเปTนวันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2560 จนถึงวันท่ี 
17 มีนาคม  2560  ต�อไปเชิญสมาชิกฯอภิปรายในวาระท่ี
อ่ืนฯ  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - วันนี้ก็นําความเดือดร)อนของพ่ีน)องประชาชน ในเขตจังหวัด
สตูล แต�ท่ีเดือดร)อนท่ีสุด ก็คืออําเภอท�าแพ น้ําแห)งแล)งมาก 
ถ)าองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล พอมีงบประมาณในส�วน
ของการช�วยเหลือบรรเทาสาธารณะภัยแห)งแล)ง ผมก็ขอความ
กรุณาให)ท�านนายกฯ ซ้ือถังน้ําเพ่ือรองรับน้ําให)กับพ่ีน)องใน
เขตอําเภอท�าแพด)วย ในส�วนของการประชุมสภาในวันนี้ ผม
คิดว�า เปTนไปด)วยความเรียบร)อยและขอบคุณผู) ให)การ
สนับสนุนในการเปTนกรรมการประสานแผนฯ ขอฝากไว)แค�นี้ 
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ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล  
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ขออนุญาตคุยในวาระอ่ืนๆ ท่ีผ�านมาก็เห็นอยู�ว�าเปTนการโอน

เงินแต�ละส�วนมากเปTนโครงการเดิมทีทําอยู�ก็อยากจะฝากใน
เรื่องของการท�องเท่ียวท่ีวันก�อนผมได)หารือ กับผู)อํานวยการ
กองช�าง ขออนุญาตท่ีเอ�ยนาม ปZายในส�วนของแหล�งเพาะพันธ�
เต�ากระอาน ยังไม�มีปZาย เพราะเต�ากระอานท่ีอยู�ในอําเภอละงู 
เปTนแหล�งเพาะพันธ�แห�งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ณ. 
ปIจจุบันนี้ก็มีคนเข)าไปศึกษาดูงานวันละ หลายๆคน ก็ฝาก
ผู)อํานวยการกองช�างเพ่ิมเติมในแหล�งเพาะพันธ�เต�ากระอาน
ด) วย  ในส� วน อ่ืน ท่ีจ ะฝาก ถึ ง ก็ คือผมได) ป ระสานทาง
ผู)อํานวยการกองช�างมา หลายเดือนแต�ว�าติดงานกีฬาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ติดงานว�าวบ)าง มันก็เลยยังไม�สําเร็จสักที 
ถนนสายปOาฝาง – ปOาเสม็ด ซ่ึงยังทําไม�เสร็จผมได)งบประมาณ
ต้ังแต�ปUแรก แต�สองสามปUท่ีผ�านมา ก็ไมได) แต�คิดว�าปUท่ีจะถึง
ไม�น�าจะพลาด ด)านท)ายยังไม�เสร็จ ส�วนด)านหัวเปTนหลุมเปTน
บ�อ ในอีกส�วนหนึ่งก็คือพ้ืนท่ีบ)านนาทัด – บ)านอุไร ตรงนี้ผมก็
ประสานผู)อํานวยกองช�างหลายครั้งแต�รถก็ยังไม�เข)าไป ผมได)
รวบรวมเงินกับชาวบ)านเอาหินท่ีผมทําเรื่องให)กับรถของกอง
ช�างไปขุดท่ีเขาเรียกว�าหนองเปรี้ยง รถเอาเข)าไปแล)วขุดไม�ได) 
แต�ว�ารถของ ปภ. ท่ีเข)าไปชาวบ)านก็ขุดเรียบร)อยแล)ว ส�วนหิน
ท่ีเหลือผมก็รวบรวมเงินกับชาวบ)านช�วยเหลือกันเอาไปถม
หมดแล)ว ผมอยากได)รถบดไปบดให)มันเรียบแค�นั้น ส�วน
สะพานผมก็รวบรวมเงินกับชาวบ)าน มีผู)บริจาคมาผมก็สร)าง
ให)ชาวบ)านเสร็จเรียบร)อยแล)ว เพราะตรงนั้นไม�สามรถท่ีจะทํา
ได) เพราะว�าไม�รู)เปTนชองชายแดน หรือเปTนของกรมเจ)าท�า ก็
เลยไม�กล)าท่ีจะเสนอโครงการ ผ�านท�านายกฯ แต�เราก็ทําไป
แล) ว ในส� วนตรงนั้ น  อีก พ้ืน ท่ีหนึ่ ง  ท่ี ได) ประสานท� าน
ผู)อํานวยการกองช�างไว)เหมือนกัน ก็คือดินท่ีสไลด�ท่ีเราสร)าง
สนามกีฬา รถเคยเข)าไปครั้งหนึ่งตอนหน)าฝน และหลังจากนั้น
ก็ไหลลงอีกซ่ึงตอนนี้ก็มีพอสมควรซ่ึงผมกลัวว�าถ)าฝนตกลงมา 
มันจะลําบากกับชาวบ)านเพราะว�ามันไหลลงมาบนพ้ืนถนน 
และก็น้ําจะท�วมขังตรงนั้น มันอาจจะเกิดความเสียหายได)  ใน
ส�วนตรงนี้ท่ีฝากท�านผู)อํานวยการกองช�าง ถ)าเปTนไปได)ผม
อยากได)คําตอบท่ีชัดเจนจะเข)า พ้ืนท่ีผมเม่ือไหร� เพราะ
ผู)อํานวยการกองช�างเองก็ไปเจอชาวบ)าน ผมให)ชาวบ)านถาม
เองแล)วกัน เพราะผมไม�สามารถตอบได) เพราะข้ึนอยู�กับกอง
ช�างองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล อีกเรื่องท่ีผมจะฝากท�าน
ประธานฯผ�านไปยังผู)บริหารด)วยในการท่ีมีพนักงานจ)างของ
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องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ไปทํางานท่ีนั่น แล)วไปมี
ปIญหาก็คือมาด�าผม และก็ไปว�าคนของผม ผมก็ได)โทร
ประสานกับผู)อํานวยการกองช�างแล)ว และท�านก็ได)ขอโทษ
แทนผมไปแล)ว แต�เจ)าหน)า ท่ีคนนี้ยังไม�มาขอโทษผมซ่ึง
กล�าวหาผมเสียหายมากว�าผมไปยุ�งเกินไป ซ่ึงผมก็ไม�เคยเข)า
ไปเลย สุดท)ายบอกกับคนของผมว�าฝากบอก สจ.แปjะด)วยว�า
ถ)าวันหลังเมามา จะมาต�อยปากผม ผมก็ยังไม�รู)จักหน)าตาเขา
เลยบุคคลท�านนี้นายกฯน�าจะรู)จักชื่อนายสวัสด์ิ ชัยศรี ถ)าเรื่อง
นี้ไม�จบผมก็จะจบด)วยของผมเอง ถ)าไม�มีใครเคลียร�ให)ผมได) 
ผมก็จะจัดการเอง ผมมีความเจ็บปวดมาหลายวันผมขอฝาก
ด)วย ขอฝากไว)แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสานิตย� ยอดรุ�ง 
นายสานิตย�  ยอดรุ�ง - ผมมีเรื่องเดือดร)อนของชาวบ)านของตําบลขอนคลาน ถนน

สายโรงเรียนบ)านราไว ขณะนี้เปTนฝุOนมาก และชํารุดมากและ
ทําให)ชาวบ)านเดือดร)อนมาก ขอฝากไว)แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯชี้แจง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรื่องแรกคือเรื่องภัยแล)ง ท่ีอยากได)ถังน้ําของ   ท�านสมหมาย 

ตุกังหัน ขออนุญาตท่ีเอ�ยนาม ปUนี้คงจะไม� ทันเพราะว�า 
งบประมาณเราผ�านไปแล)ว และงบก็ไม�ได)ต้ังไว)ก็ฝากตัวท�าน
เองกลับไปแล)วกัน เพราะว�าท�านเปTนกรรมการประสานแผน
แล)ว ก็เข)าแผนปUหน)าก็ค�อยว�ากันไป ซ่ึงถ)ามีอยู�ในแผนก็ได)เอา
มาพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สําหรับในเรื่องของปZายแหล�ง
ท�องเท่ียวเพาะพันธ�เต�ากระอานก็คงจะไม�มีปIญหา เพราะว�า
ตอนนี้อยู�ในระหว�างการกําหนดแบบซ่ึงสามารถท่ีจะแทรกเข)า
ไปได)ว�าจะเอาปZายไหนยังไง ส�วนถนนสายปOาเสม็ดกับถนน
บ)านนาทับ ก็คงจะประสานกับท�านผู)อํานวยการกองช�าง ก็จัด
เจ)าหน)าท่ีไปปะหลุม ส�วนเรื่องพนักงานจ)างให)ร)ายท�านสมาชิก
ฯนั้นผมอยากจะให)ผู)อํานวยการกองช�างได)ช�วยชี้แจงท�าน
สมาชิกฯด)วย ส�วนถนนบ)านราไวอันนี้รับทราบปIญหาความ
เดือดร)อนอยู� เพราะว�าถนนสายนี้มันหมดอายุการใช)งานจาก
ถนนลาดยาง ท่ีเปTนหลุมเปTนบ�อมากก็ตกลงกันแล)วว�าองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล เอารถเกรดไปเกรดให)เพ่ือไม�ให)เปTน
หลุมเปTนบ�อ พอตอนฤดูแล)งมันก็เปTนฝุOน ก็ต)องรอการจัดสรร
งบประมาณท่ีจะไปลาดยางรอบใหม�ซ่ึงส�วนหนึ่งตอนนี้มีถนน
เข)าโครงการแหล�งท�องเท่ียวผมก็ได)ประสานงบประมาณไป 
แต�ยังไม�แน�ใจว�าจะได)หรือเปล�า ขอฝากไว)แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม เชิญผู)อํานวยการกองช�างชี้แจง 
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นายมงคล  ชุมทอง - เนื่องจากผมก็ได)รับการประสานทางโทรศัพท� จากท�านสมาชิก
ฯคือท�าน ศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล ตอนแรกท�านก็บอกว�าได)มี
พนักงานจ)างท่ีเข)าไปตักดินท่ีบ)านควนฟZาแลบ ได)พูดให)ร)าย
ท�าน ตามท่ีท�านได)กล�าวมาแล)วทีนี้ตอนแรกก็บอกว�าคนท่ีตัว
ใหญ�ๆดําๆ ดูท�าทางจะข้ีเมาผมก็สงสัยว�าใครเพราะมีอยู�สอง
สามคนท่ีว�าเข)าไปทํา และก็มาทราบอีกทีท�านบอกว�ามีคนไป
รายงานท�านผิดว�าท่ีจริงคือคนตัวดําๆผอมๆพอก็พอจะนึกออก
ว�าเปTนใครก็ตามท่ีท�านได)เอ�ยนามไป ทีนี้ผมก็เรียกมาสอบถาม
เขาก็ได)บอกว�าก็พูดไปกับผู)ใหญ�บ)าน อาจจะคึกคะนองหรือ
อาจจะพูดแบบไม�คิดว�าเรื่องใหญ�ขนาดนี้ ทีนี้ผมก็ได)ว�ากล�าว
ตักเตือนแล)ว และก็ได)บอกกับท�านสมาชิกฯพูดถึงว�ายังไงคุณก็
ต)องไปขอโทษท�านสมาชิกฯด)วย ซ่ึงตอนนั้นก็ตรงกับงานว�าวท่ี
ท�านสมาชิกฯได)โทรประสานผมมา ซ่ึงตอนนี้ก็ผ�านงานว�าแต�
ยังไม�ได)ขอโทษเลย ผมก็ต)องขอโทษแทนไปแล)ว ยังไงผมก็
จํานําเขาไปขอโทษท�านสมาชิกฯ และเรื่องท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดอัน
นี้ก็ต)องขอโทษท�าน ศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล ด)วย และผมก็
จะจัดการให)ไปขอโทษท�านอีกครั้ง  ขอฝากไว)แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ท่ีผมบอกว�าตัวใหญ�ๆดําๆ มีคนไปรายงานผมแต�สุดท)ายผมก็

เข)าไปใน เวปไซด�ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล และ
เปQดรูปถ�ายให)ดู สุดท)ายทุกคนบอกเปTนคนเดียวกันว�าคือ นาย
สวัสด์ิ ไชยศรี ไม�ว�าจะพูดจาหรือคึกคะนองก็แล)วแต� แต�
บังเอิญไปคุยกับคนของผมซ่ึงคนของผมก็หลอกล�อ ถ)าเรื่องนี้
ไม�จัดการต�อไปจะโดนคนอ่ืนอีก เพราะดูเหมือนว�าตัวเองนี้มี
อํานาจมากเลย ด�าทุกคน แต�ผมต)องจัดการเรื่องนี้อย�าง
เด็ดขาดท่ีผมต)องพูดอย�างนี้เพราะว�ามันต)องเด็ดขาดกับคน
ประเภทนี้ คือผมไม�ได)ตําหนิในเรื่องขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล ของเราแต�ผมคิดว�าการใช) 3R เราไม�ได)ใช)กัน 
เพราะฉะนั้นผมว�าการพัฒนาองค�กรอย�างน)อยท่ีสุดพนักงาน
ในแต�ละกองผมเสนอต้ังงบประมาณไปเลย ขอฝากไว)แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  ถ)าไม�มีผมก็ขอเลิกประชุม   
เลิกประชุม - เวลา  12.45 น.  
 
 
    
 


