
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี 2  ประจําป$  ๒๕63 

วันท่ี   13 สิงหาคม   ๒๕63 
เวลา  09.30น. 

ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
1.ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล     
2.  นายหรนอุศมา รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล        คนที่ 1 
3.นายธรรมศักดิ์   แดงน�อย รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล        คนที่ 2 
4.นายประมวล   ธรรมรักษา เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
5.  นายอรุณ   โต2ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
6.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  5   
7.  นายอะหมาด   หลงจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  8 
8. นายสมพล   อาดํา  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง    เขต  9  
9. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
10. นายเอียด   ชูช วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
11. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า       เขต  1 
๑2. นายสานิตย�   ยอดรุ ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
13. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 

 
 
  

 

 

 

 “อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด!วยใจเป&นธรรม” 
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รายชื่อผู/เข/าร�วมประชุม 
๑.นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายทวีศักดิ์  แก�วสลํา รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 1 
3. นายวรรโณ  เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4. นายกอหรี  ปBญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5. นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 1 
7. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร� รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 2 
8. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
9. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑0. นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
11. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง ผู�อํานวยการกองช าง 
๑2. นายอรุณ  อาดํา แทนผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑3. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
14. นางอรรถยา  อารีกุล ผู�อํานวยการกองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
15. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
16. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
17. นางอภิญญา  ถีระวงศ� นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
18. นางสาวบุษยรัตน�  บัวดวง นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ 
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. นายสมศักดิ์  กาเส็มส2ะ ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นายสุเรน  ตาเดอิน ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นายสุกิจ  สามี ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 

 
 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด!วยใจเป&นธรรม” 
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รายชื่อผู/เข/าฟ6งประชุม 

1. นางเรวดี  หมาดสกุล วิศวกรโยธา ชํานาญงาน 
2. นายชมลเดช  ช่ืนกิจรุ งเรือง ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
3. นางสาวสุกัญญา  อาดํา ผช.นักประชาสัมพันธ� 
4. นางสาวซารีนา  เกื้อสา เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 
5. นางสาวนุชจริยา  มรรคาเขต ผู�ช วยเจ�าพนักงานธุรการ 
6. นางสาวศุภิกา  จูฑะวนิช ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
7. นางสุปราณี  ตุกังหัน เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8. นางสาวปรียาภัทร� นักรํา ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 
9. นางสาวทิชากร  ไชยรักษ� เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน 
10. นางสาววรณันณารัตน� ผู�ช วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
11. นางสาวกัลย�ยาภัทร�  นวลอนงค� ผู�ช วยนักวิชาการพัสดุ 
12. นางกูดรุณี  หลงเจ2ะ นักวิชาการศึกษา ชํานาญงาน 
13.นางสาวสุธิษา ตั้งเซ ง เจ�าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
14. นางจิราพร  สมาธิ เจ�าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
15. นางปุณิกา  สุวรรณโณ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
16. นางสาวณัฐณิชา อนุพงศ� ผู�ช วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
17. นางสาวอังสณา  อังสุภานิช นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
18.นางสาวษาวดี ตันวรางค�กุล ผู�ช วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.3๐ น. 
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ข/อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกฯมาครบองค�ประชุมแล�วขอเชิญประธานสภา 

นายประมวล ธรรมรักษา องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลขึ้นทําหน�าที่ขอให�ทุกท านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท าน 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก/ว รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท านปลัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ท านรองปลัดฯ ท านสมาชิกสภาฯ และ
ท านผู�อํานวยการสังกัดกองงานต างๆ วันนี้เปOนการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจําปP พ.ศ.2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตามระเบียบวาระของ
การประชุมที่ได�จัดวางบนโต2ะท านแล�ว 

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ/งต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ  -  วันนี้มีท านสมาชิกฯ ขอลาปQวย 1 คน คือคุณอาทิตย�  

สุวรรณโณท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท านครับ ผมขอแก�
คําผิดสักนิดจากการประชุมสภาครั้งที่ผ านมา ประธานสภาฯได�
แจ�งเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ว าไปดูรายละเอียดได�ที่กอง
แผนและงบประมาณ ผมขอแก�ไขใหม ว า ให�ไปดูรายละเอียดได�ที่
กองกิจการสภาฯ 

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ - (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู/ถาม 

ประธานสภาฯ - (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท�องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ 

ประธานสภาฯ แล�ว  ญัตติ  ร�างข/อบัญญัติองค�การบริการส�วนจังหวัดสตูล 
เรื่อง ข/อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ 
พ.ศ.2564 วาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม เ ชิญประธาน
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คณะกรรมการแปรญัตติรายงานพิจารณาต อที่ประชุมสภาฯ 
เชิญ คุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล   

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ทุกท าน ขอรายงานและบันทึกความเห็นญัตติร างข�อบัญญัติ

องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจ าย
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามที่ได�มีการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจ ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ.
2564 คณะกรรมการประกอบด�วย  

  1. นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ประธานกรรมการ 
  2. นายหรนอุศมา   กรรมการ 
  3. นายอรุณ  โต2ะลาวัล  กรรมการ 
  4. นางสาวยาสนี  หลังจิ  กรรมการ 
  5. นายประมวล  ธรรมรักษา กรรมการ 
  6. นายเอียด  ชูช วย   กรรมการ 
  7. นายอะหมาด  หลงจิ  กรรมการ/เลขานุการ 
 ผู�เข�าร วมประชุม   
  1. นายสุพจน�  นเรนทราช  หัวหน�าฝQายการประชุม 
  รายละเอียดของการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ

พิจารณาร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง 
งบประมาณรายจ ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2564 เปOน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  324,000,000.-บาท ร างข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง งบประมาณรายจ าย
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2564  

  ข/อท่ี 1 คณะกรรมการ ไม�มีการแก/ไข ไม�สงวน
ความเห็น และสมาชิกสภา ไม�มีผู/เสนอคําแปรญัตติ  ไม�มี
การสงวนคําแปรญัตติ  

  ข/อท่ี 2 คณะกรรมการ ไม�มีการแก/ไข ไม�สงวน
ความเห็น และสมาชิกสภา ไม�มีผู/เสนอคําแปรญัตติ  ไม�มี
การสงวนคําแปรญัตติ  
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  ข/อท่ี 3 คณะกรรมการ ไม�มีการแก/ไข ไม�สงวน
ความเห็น และสมาชิกสภา ไม�มีผู/เสนอคําแปรญัตติ  ไม�มี
การสงวนคําแปรญัตติ  

  ข/อท่ี 4 คณะกรรมการ ไม�มีการแก/ไข ไม�สงวน
ความเห็น และสมาชิกสภา ไม�มีผู/เสนอคําแปรญัตติ  ไม�มี
การสงวนคําแปรญัตติ  

  ข/อท่ี 5 คณะกรรมการ ไม�มีการแก/ไข ไม�สงวน
ความเห็น และสมาชิกสภา ไม�มีผู/เสนอคําแปรญัตติ  ไม�มี
การสงวนคําแปรญัตติ  

  ข/อท่ี 6 คณะกรรมการ ไม�มีการแก/ไข ไม�สงวน
ความเห็น และสมาชิกสภา ไม�มีผู/เสนอคําแปรญัตติ  ไม�มี
การสงวนคําแปรญัตติ  

  ข/อท่ี 7 คณะกรรมการ ไม�มีการแก/ไข ไม�สงวน
ความเห็น และสมาชิกสภา ไม�มีผู/เสนอคําแปรญัตติ  ไม�มี
การสงวนคําแปรญัตติ  

  คณะกรรมการแปรญัตติร างข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจ ายประจําปPงบประมาณ 
2564 จึงขอเสนอร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เรื่อง งบประมาณรายจ ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 
2564 คืนสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณา
วาระที่สอง และวาระที่สาม ต อไป  

ประธานสภาฯ - ตามข�อบังคับข�อที่ 51 วรรคหนึ่ง ในการพิจาณาร าง
ข�อบัญญัติ วาระที่สอง ให�ปรึกษาเรียงตามลําดับข�อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก�ไขเท านั้น เว�น
แต ที่ประชุมสภาท�องถิ่นจะลงมติเปOนอย างอื่น สภาไม มีการแปร
ญัตติ ผมจะขอมติเห็นชอบผ านวาระที่สอง  ท านเลขาฯนับองค�
ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  13 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดเห็นชอบผ านวาระที่สอง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  เสียง 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบผ านวาระที่สอง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมเห็นชอบเปOนเอกฉันท� ผ านวาระที่สอง 

  การพิจารณาวาระที่สามให�ตราเปOนข�อบัญญัติ ตาม
ข�อบังคับข�อที่ 52 วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ให�ที่ประชุม
สภาท�องถิ่นลงมติว าจะให�ตราเปOนข�อบัญญัติหรือไม  ท าน
เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  13  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบให�ตราเปOนข�อบัญญัติ  โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบให�ตราเปOนข�อบัญญัติ  

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเปOนเอกฉันท� 12 เสียง 

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม� 
ประธานสภาฯ  5.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนตั้งจ�ายเปJนรายการใหม� ของ

สํานักปลัดฯ หมวดค�าครุภัณฑ� รายการจัดซื้อครุภัณฑ� เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการการดําเนินงานการจัดบริการ
สาธารณะของท�าเทียบเรือปากบารา จํานวน  2  รายการ 
ค�าจัดซื้อถังนํ้าแบบพลาสติก  จํานวน  3 ถัง งบประมาณ  
17,700.-บาท  ค�าจัดซื้อเครื่องพ�นยา  จํานวน  2 เครื่อง 
งบประมาณ  5,000.-บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้ น  
22,700.-บาท  เชิญนายกฯ แถลงต อที่ประชุม  

นายกองค�กรบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู�ทรง 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธ � เกียรติ ทุกท าน ขอเสนอคําแถลงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ ายประจําปP พุทธศักราช 2563 โอนตั้งจ ายเปOนรายการ
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ใหม  ด�วยสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีความ
ประสงค�จะขออนุมัติโอนตั้งจ ายรายการใหม  งบประมาณ
ประจําปP พุทธศักราช 2563 ดังนี้  

  1. ขออนุมัติโอนตั้งจ ายรายการใหม  ในหมวดค าครุภัณฑ�
รายการค าจัดซื้อครุภัณฑ�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
การจัดบริการสาธารณะของท าเทียบเรือปากบารา จํานวน 2 
รายการ งบประมาณ 22,700.-บาท  ได�แก   

  (1) ค าจัดซื้อถุงน้ําแบบพลาสติก ขนาด ไม น�อยกว า 
2,000 ลิตร  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 
มอก.ราคาไม รวมขา และไม รวมค าติดตั้ง จํานวน 3 ถัง 
งบประมาณ  17,700.-บาท ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ�
สํานักงบประมาณ พุทธศักราช 2562  

  (2) การจัดซื้อเครื่องพ นยาชนิดสะพายหลังแบบใช�
แบตเตอรี่ขนาดความจุไม น�อยกว า 18 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง 
งบประมาณ 5,000.-บาทตั้งราคาตามท�องตลาดเนื่องจากไม มี
ร าคาและคุณสมบั ติ ใ นบัญ ชีมาตรฐานค รุ ภัณฑ� สํ า นั ก
งบประมาณประจําปP พุทธศักราช 2562 

  2. โดยโอนลดจาก หมวดค าใช�จ ายประเภทค าบํารุงรักษา
ซ อมแซม รายการค าซ อมแซมบํารุงรักษาทรัพย�สินที่ใช�งาน
ประจํา ณ ท าเทียบเรือปากบารา จํานวน 22,700.-บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกจ ายให�กับทุก
ท านแล�ว อาศัยอํานาจตามความใน ข�อ 27 แห งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติม ที่
กําหนดให� การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ�
ที่ดิน  และสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะปริมาณและคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ายเปOนรายการใหม  ให�เปOนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เพื่อได�โปรดพิจารณาอนุมัติ ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย ถ�าไม มีผมจะขอมติ ท าน

เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  13  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบ ตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ   12  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบ ตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปOนเอกฉันท�  

  5.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณ กองช�าง หมวด
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง รายการค�าก�อสร/างท�อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนสายทางถนน สต.ถ.1-0005 บ/าน
ทุ�งดินลุ�ม – บ/านคีรีวง อ.ทุ�งหว/า  จ.สตูล  เน่ืองจากมีความ
จําเปJนต/องปรับขนาดท�อและจํานวนให/เหมาะสมกับพื้นท่ี
ก�อสร/ าง เพื่ อ ให/มีช� องทางระบาย นํ้า ท่ี เ ร็วขึ้ น  ทําให/
งบประมาณท่ีตั้งไว/ไม�เพียงพอต�อการดําเนินงาน จึงขอโอน
เพิ่ม จํานวน 63,000.-บาท และแก/ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง จากเดิมเปJน เพื่อจ�ายเปJนค�าก�อสร/างท�อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.10×2.10×15.00 เมตร 
จํานวน 1 ช�อง ตามแบบแปลนของ อบจ.สตูลกําหนดเชิญ
นายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู�ทรง 

นายสัมฤทธ์ิ  เลียงประสิทธ์ิ เกียรติ ทุกท านขอเสนอคําแถลงเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ ายประจําปP พุทธศักราช 2563 ด�วยกองช างองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�ขออนุ มัติ โอน
งบประมาณเพิ่มประจําปPงบประมาณพุทธศักราช 2563 ดังนี้  

  1. ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มในหมวดค าที่ดิน และ
สิ่งก อสร�าง รายการค าก อสร�างท อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บนสายทางถนน สต.ถ.1-0005  บ�านทุ งดินลุ ม – บ�านคีรีวง อ.
ทุ�งหว�า  จ.สตูล เนื่องจากมีความจําเปOนต�องปรับขนาดท อและ
จํานวนให�เหมาะสมกับพื้นที่ก อสร�างเพื่อให�มีช องทางระบายน้ําที่



~	๑๐	~	

 
เร็วขึ้นทําให�งบประมาณที่ตั้งไว� ไม เพียงพอต อการดําเนินงานจึง
ขอโอนเพิ่ม จํานวน 63,000.-บาท และแก�ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงจากเดิมเพื่อจ ายเปOนค าก อสร�างท อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 2.10×2.10×15.00 เมตร จําวน 1 ช อง ตาม
แบบแปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด  

  2. โดยโอนลดจากหมวด เงินเดือน และค าจ�างประจํา
ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเงินเดือนข�าราชการองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล สังกัดกองช าง จํานวน 63,000.-บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณ ที่ได�แจกให�กับทุกท าน
แล� ว  อา ศัย อํานาจตามความใน  ข� อ  27 แห งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติมที่
กําหนดให�การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ�
ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ ายเปOนรายการใหม  ให�เปOนอํานาจอนุมัติของสภา
ท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯ ท านใดจะอภิปราย ถ�าไม มีผมจะขอมติ ท าน
เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  13  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปOนเอกฉันท� 12 เสียง 

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่นๆ  
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ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯ อภิปรายในวาระอื่นๆ เชิญคุณศิริศักดิ์  

ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ  
 ทุกท าน ขออนุญาตท านประธานสภาฯผ านไปยังคณะผู�บริหาร 

และถึงกองการศึกษาฯซึ่งขณะนี้ที่สนามกีฬาแห งที่  2 ของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล การเดินท อประปาเข�าไปก็
จัดการเรียบร�อยแล�ว แต ว าภายในยังไม เรียบร�อย ซึ่งปBญหาทุก
วันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือพี่น�องประชาชนที่ไปออกกําลังกาย บางทีจะ
เข�าห�องน้ํา และน้ําเราก็ยังไม มีซึ่งผมก็ได�ฝากไปแล�วว าจะขอยืม
ถังน้ําไปพลางๆก อน และเพื่อให�พี่น�องประชาชนได�ใช�เวลาไป
ออกกําลังกาย ขอยืมจากตรงไหนก อนก็ได�ฝากกองการศึกษาฯ
ด�วยช วยจัดการให�ด�วยเพื่อที่จะต อน้ําไปให�พี่น�องประชาชนได�ใช� 
ขอฝากไว�แค นี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม เชิญคุณหรน  อุสมา 

นายหรนอุศมา - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
 ทุกท าน ผมก็มีเรื่องของถนนที่เรียกว า ถนนศรีองค�การบริหาร

ส วนจังหวัดสตูล ที่อยู ในเขต หมู ที่ 12 อําเภอละงู หน�าสถานี
อนามัยบ�านในเมือง คือมีรถสิบล�อบรรทุกดิน ทําให�ถนนยุบลงไป 
ช วงนี้พอฝนตกทําให�เกิดน้ําท วมเปOนร อง เวลารถผ านไปมาไม 
สะดวกเวลารถสวนกันก็ต�องจอดขี่สวนกันไม ได� ต�องขอฝากท าน
ประธานฯผ านไปยังคณะผู�บริหารให�ส งช างไปตรวจดูด�วย และ
อีกประการหนึ่ง ถนนสายที่ว านั้นตอนกลางคืนมีชาวบ�านออกไป
มัสยิดมันมืดและทางก็คดเคี้ยวชาวบ�านฝากมาให�ช วยติดไฟให�
ด�วย ขอฝากไว�แค นี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหมท านศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

ตามที่ท านขอถังน้ํา ถ�ามีถังน้ําเรามีน้ําแล�วใช ไหม  ช วยช้ีแจง 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
 ทุกท าน  คือตอนนี้ประปานั้น ทางองค�การบริหารส วนจังหวัด

สตูล กําลังจะวางท อเมนเข�าไปแต ว าภายในเราก็ต�องต อถังสูงอีก
คือกว าจะได�ใช�ผมว าคงอีกนานหลายเดือน เพื่อแก�ปBญหาเฉพาะ
หน�าก็จะยืมถังน้ําที่มีอยู เพื่อไปต อท อ เมื่อก อนนั้นเรายืมของ
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ผู�รับเหมาก อสร�าง ขออนุญาตที่เอ ยนาม คือของเกียรติเจริญชัย 
แต ปBจจุบันนี้ถังเขาก็เอาไปใช�แล�วเรายืมเขาใช�มาเปOนปPแล�ว 
ประปาของเรากว าจะเข�าไปก็ช�าแต ตอนนี้ขาดเรื่องถังน้ําเพื่อจะ
ต อสายเข�าไปในห�องน้ําที่อยู ฝB[งอัฒจรรย�เท านั้นเอง ขอฝากไว�แค 
นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย เชิญท านนายกฯช้ีแจงใน
ส วนที่สมาชิกฯอภิปราย  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
 ทุกท าน ก็ขออนุญาตช้ีแจงต อท านสมาชิกฯที่สอบถามในเรื่อง

ของระบบประปาและก็ถังน้ําช่ัวคราวที่จะเอาไปใช�ที่สนามกีฬา
แห งที่ 2 วันนั้นหลังจากประชุมสภา ผมก็ได�ส่ังการให�ทาง
เจ�าหน�าที่ เขาเอาถังสํารอง ซึ่งรู�สึกว ายังมีถัง 2000 ลิตร 
เหลืออยู ที่กองการศึกษาฯจริงๆแล�วเอาไปวางไว�ก อนล วงหน�า 
เดี๋ยวจะเร งดําเนินการอย างรวดเร็วให�เลย แสดงว าเจ�าหน�าที่ก็
ยังไม ไปวางให� ส วนในเรื่องของระบบประปาภายในที่จะ
ดําเนินการนั้นอยากจะเรียนว าในที่ประชุมหัวหน�าส วนราชการ ที่
ประชุมกันเมื่อวานซืน ทางกองการศึกษาฯรับปากแล�วครับว า ที่
ติดขัดอยู กับเรื่องการอนุญาตใช�ที่ดินของธนารักษ�นั้น จะดําเนิน
ติดตามเรื่องให�แล�วเสร็จภายในสัปดาห�นี้ และก็กองช างก็คง
ประมาณการราคากลางใหม  และก็เข�าสู กระบวนการจัดซื้อจัด
จ�างเพื่อดําเนินการต อไป แต ก็คงจะใช�เวลาสักระยะหนึ่ง กว า
ระบบที่สมบูรณ�ใช�ได�แต ว าในส วนของช่ัวคราว เดี๋ยวจะเร ง
ดําเนินการให� ในส วนถนนสายศรีองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เดี๋ยวจะแจ�งให�ทางฝQายก อสร�างไปอุดปะหลุมให� ก็ขอเรียน
ช้ีแจงแค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม ไม มีนะครับ ก็ใช� เวลามา
พอสมควร สภาฯก็ขอเปOนกําลังใจให�ท านธรรมศักดิ์  แดงน�อย 
ขอให�ท านรักษาสุขภาพและก็ให�หายเปOนปกติเร็วๆ ท านไม สบาย
ก็ยังมาร วมประชุมเพื่อปฏิบัติหน�าที่ คณะผู�บริหารมีอะไรจะ
เพิ่มเติมไหม เชิญนายกฯ  
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นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
 ทุกท าน ก็ต�องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท าน ที่ ได�ผ าน

ข�อบัญญัติงบประมาณองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ประจําปP 
พ.ศ.2564 อย างเรียบร�อยก็คงจะทําให�การบริหารจัดการ
ราบรื่นไปด�วยดี และอยากจะเรียนทุกท านว าจริงๆแล�วในเบื่อลึก
ของงบประมาณปP 2564 นั้น ถ�าท านสังเกตจะเห็นว าตัววงเงิน
นั้น น�อยกว าปPงบประมาณ 2563  เราตั้งงบประมาณไว� 
330,000,000.-บาท แต พอมาในปPงบประมาณ 2564 
ลดลงมาเหลือ  324,000,000.บาท แต ในข�อเท็จจริงนั้น ผม
อยากจะเรียนว าเม็ดเงินที่เราสามารถนํามาใช�จ ายในเรื่องของ
การพัฒนาได�นั้น มันน�อยกว าปPที่แล�วค อนข�างเยอะเพราะว าใน
324,000,000.บาทนั้น จากการของบประมาณตรง ตัวนี้ไม 
รวมเงินอุดหนุน ผมอยากจะเรียนว าส วนหนึ่งก็เปOนงบที่เปOน
ค าใช�จ ายประจําที่เพิ่มขึ้น เช น ในส วนของโรงเรียน เด็กเพิ่มขึ้น 
ค าอาหารเสริม ค านม อะไรต างๆและกับอีกส วนหนึ่งปPที่แล�ว
เข�าใจว าเงินของ อสม.นั้น เราจ ายผ านบัญชีเราอยู  แต ปPนี้นั้นเขา
ผลักมาให�เราหนึ่งพันบาท/คน ซึ่งทําให�เงินตัวนี้หายไปอีกส วน
หนึ่ง และก็ในส วนต างๆ ที่เพิ่มเติมขึ้น เช นเงินเดือน ค าตอบแทน 
พนักงานเจ�าหน�าที่ต างๆ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นปPนี้เพราะฉะนั้นทํา
ให�เม็ดเงินที่จะใช�ในการพัฒนาพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมต างๆ
นั้น ลดน�อยลงไปพอสมควร องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเอง 
ผมเองในฐานะที่ผู�กํากับดูแล และก็จัดทํางบประมาณอยู นั้น 
และก็พยายามที่จะทํากิจกรรมต างๆที่เราทําอยู ประจําให�ครบ 
กิจกรรมใหม เพิ่มขึ้นค อนข�างน�อยส วนใหญ ก็เปOนกิจกรรมเก าๆที่
ทํามาเปOนประจําและจะหยุดก็หยุดไม ได� มีบางกิจกรรมซึ่งเรา
อาจจะทําทุกปP ปPนี้อาจจะเว�น เพราะเราทํามาปPเว�นปP เพื่อให�
กิจกรรมนั้น ยังคงอยู กิจกรรมไหนที่ดูแล�วไม จําเปOนก็เลิกไปบ�าง
ก็มี น่ันคือความจําเปOนของงบประมาณ และปPนี้ผมอยากจะเรียน
ว าเท าที่ตรวจสอบวงเงินมาคร าวๆคาดว ารายรับเราน าจะตก
ยอดประมาณสี่สิบล�านถึงห�าสิบล�านบาท แต มันก็มีตัวเงินเหลือ
จ ายเข�ามาถัวเฉลี่ยอยู  โครงการต างๆที่ๆได�เสนอผ านข�อบัญญัติ
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ไปแล�วนั้น ผมเข�าใจว าถ�าเปOนโครงการที่ดินและสิ่งก อสร�าง หรือ
ถนนต างๆน าจะทําได�ครบก็ยังโชคดีที่ว ามีกิจกรรมต างๆหลายๆ
กิจกรรมที่หยุดไปเนื่องจากเกิดโรคโควิด 19 ก็ทําให�มีเงินที่จะ
มาบริหารจัดการได�อย างเพียงพออยู  สุดท�ายนี้ก็ต�องขอขอบคุณ
ท านสมาชิกฯทุกท าน ที่ได�ผ านงบประมาณขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลในปPงบประมาณ 2564 ด�วยดีทุกๆประการ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน สืบเนื่องมาจากการ
ประชุมครั้งที่แล�ว เรามีการถ ายทอดเสียงไปทั้งจังหวัด ก็ได�
รับคําช่ืนชมจากประชาชนมาหลายๆท าน ว าสมาชิกฯทํางานกัน
อย างเต็มที่และราบรื่นดี ท านนายกฯแถลงนโยบายก็ชัดเจน มีคํา
ชมมาจากประชาชนหลายๆคน และก็ขอขอบคุณสมาชิกฯทุก
ท านที่ได�มาร วมประชุมวันนี้ ได�พิจารณาข�อราชการสําคัญต างๆ
ไปจนครบถ�วนก็ประกาศตราเปOนข�อบัญญัติงบประมาณปP 
2564 ก็ขอขอบคุณมาก ตลอดจนถึงเจ�าหน�าที่กองกิจการสภา
ทุกๆคนที่ได�ดูแลเรื่องธุรการเกี่ยวกับเอกสารต างๆผมขอเลิก
ประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.10 น. 

 
 
 
 
         

         

 
   
 
 
 


