การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
--------------------------------------------------รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่มาประชุม
๑. นายประชา กาสาเอก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๒. นายอนุสรณ มรรคาเขต
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๓. นายยํามาฮาร โอสถาน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๔. ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
๕. นายเฉลิม บัวเพ็ชร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
๖. นายธรรมศักดิ์ แดงนอย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
๗. นายนาวาวี ลิมานิ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
๘. นายสมพล อาดํา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
๙. นายดนัย หลงโสะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
๑๐ นายกําธร หมาดสา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
๑๑ นายหรน อุศมา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
๑๒ นายจํารูญ ดีเสาวภาคย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
๑๓ นายวีรชัย ราโอบ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
๑๔ นายอับดุลรอมัน ผาติวรากร สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
๑๕ นายวินัย สําเร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
๑๖ นายประเสริฐ แซอึ้ง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา
๑๗ นายสานิตย ยอดรุง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา
๑๘ นายนิคม บัวนวล
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง
๑๙ นายวิเชียร บัวงาม
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง
๒๐ นายบาสอด หลังยาหนาย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
๒๑ นายอาบู ฮะอุรา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
๒๒ นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทาแพ
๒๓ นายอาทิตย สุวรรณโณ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอมะนัง
รายชื่อผูไมมาประชุม
๑. นายวัชระพงศ วัฒนะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง

คนที่ ๑
คนที่ ๒
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๔
เขต ๕
เขต ๖
เขต ๗
เขต ๘
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๔
เขต ๕
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๑
เขต ๓
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๑
เขต ๙

๒
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายสะการิยา อุมาจิ
๒. นายวรรโณ เวชศาสตร
๓. นายกอหรี ปญญายาว
๔. นางสัญจนา ภัทราภินนั ท
๕. นายศักดา พันธพงศ
๖. นางสาวสิริพร ทิวไทรสาน
๗. นายนิพนธ มรรคาเขต
๘. นางสาวเสาวลี ชูเกิด
๙. นางบุญยืน รัตนชาตรี
๑๐. นายสุทธิพงษ โตะสนิ
๑๑. นายอมาตย สุปราณี
๑๒. นายสุพจน นเรนทราช
๑๓. นางนาฏยา หนูสมจิตต
๑๔. นายมารุต โขขัด
๑๕. นายเจษฎา กาสาเอก
๑๖. นางสาวปาริฉัตร ทองอินทร
๑๗. นางสาววิภารัตน ไพบูลย
๑๘. นายปรีชา ออนประชู
๑๙. นางสาวคอดียะ คงแดง
๒๐. นายสุเรน ตาเดอิน
๒๑. นายอุทร กุดาเหม
๒๒. นายอัศรี เกปน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนที่ ๑
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รก.หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รก.ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานทั่วไป ๖
นักบริหารงานทั่วไป ๖
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน

๓
เลขานุการสภา ฯ
นายวินัย สําเร

ประธานสภา ฯ
นายประชา กาสาเอก

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา ฯ

ขอประชุม
เรื่องเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๓ ดวย
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช
๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ถามวาเมื่อเปนการจําเปนเพื่อประโยชน
แหงองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
อาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนสมัยวิสามัญก็ไดหรือ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด จํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยูอาจทําคํารองยื่นตอประธานสภาองคการ
บริหารสวนจั งหวัดขอให เป ดการประชุมสมั ยวิ สามัญได ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงไดกําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๓ มีกําหนด ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึง
ประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
นายประชา กาสาเอก ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล บัดนี้
ที่ประชุมพรอมแลวขอเชิญทานประธานสภา ฯ ขึ้นทําหนาที่ ขอใหทุก
ทานยืนขึ้นครับ
เชิญนั่งครับ ที่ประชุมพรอมนะครับ ผมขอดําเนินการประชุม
ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทานที่ปรึกษา ฯ ทานสมาชิก
ทานผูอํานวยการกองสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ที่เคารพทุกทาน
วันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องสําคัญตาง ๆ ดังรายละเอียด
วาระที่ไดแจกใหกับเพื่อนสมาชิก ฯ ไวแลวนะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบ
วาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ เรื่องแรกเรื่องระเบียบ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดผานที่ประชุมเมื่อคราว
ประชุมสภา ฯ ครั้งที่ผานมาอันนี้แจงใหทราบและก็ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเลมที่วางไวบนโตะสมาชิกฯเรื่องที่แจงใหทราบเรื่องที่ ๒ นะครับ
เนื่องจากนายกไดแจงผานผมมาเมื่อเชาเนื่องจากทานติดภารกิจนะครับ ไป
ราชการที่ ศ.อบต. ไปพิจารณาชี้แจงในเรื่องแผนหลังงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ทานฝากไวเพื่อแจงใหที่ประชุมทราบดวย ๑.๓ สมาชิกฯแจงมา
เนื่องจากไดรบั อุบัติเหตุกับทานสมาชิก ฯ ทานวัชระพงศ วัฒนะ แจง
มาลาการประชุมนะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ ๒

๔
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง
ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
ครั้งนั้นก็พิจารณาในเรื่องของรางขอบัญญัติงบประมาณ ขอเชิญเลขา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกลาวรายงาน เชิญครับ
เลขาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมนายกําธร หมาดสา ในฐานะเลขานุการตรวจรายงานการ
นายกําธร หมาดสา
ประชุมตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําการตรวจรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๓ โดยไดตรวจทานตัวอั กษรและประโยคของถอยคําอภิปราย
ตลอดจนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ใหถูกตองตรงกับเทป
ที่บั นทึ กเสี ยงและการอภิ ปรายที่ ถู กต องตรงกั บผู อภิ ปรายที่ ทํ าการ
อภิปรายในการประชุมครั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจเสร็จเรียบรอยแลวจึงไดนําเสนอตอสภาฯพิจารณารับรองตอไปครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ฯ
เชิญทานสมาชิก ฯ ตรวจรายงานการประชุมนะครับ วามีสวน
ไหนบั นทึ กไม ถูกต องท านจะแก ไขประเด็นตรงไหน เชิ ญคุณจํ ารู ญ
ดีเสาวภาคย
นายจํารูญ ดีเสาวภาคย
ผมขอแกไขรายงานการประชุมขอใหทานสมาชิกฯเปดดูหนา ๘๓
บรรทัดที่ ๒๕ จะเปนถนนสามแยกถนนสายสามแยกบานนาปรางแกไขเปน
บานนากลางและก็ บรรทั ดที่ ๓๐ จะเขียนวาประมาณชอง ๔ เมตร
เปลี่ยนเปนประมาณ ๔ กิโลเมตร และก็หนา ๘๔ บรรทัดที่ ๓ จะเขียน
วาถนนสายบานนาทางเปลี่ยนเปนถนนสายบานหัวทางและก็บรรทัดที่ ๘
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล แกไขเปนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกําแพงนะครับ เทานี้ครับทานประธานขอบคุณมากครับ
ประธานสภา ฯ
มีทานอื่ นที่จะแกไขอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ผมจะถามมติ
ทานผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผานมาและตามที่มีการ
แกไขของทานจํารูญ ดีเสาวภาคย โปรดยกมือครับ
เลขานุการสภา ฯ
นับคะแนนเสียงได ๒๐ เสียง
ประธานสภา ฯ
ทานผูใดไมเห็นชอบรับรองงานการประชุมดังกลาวโปรดยกมือ
เลขานุการสภา ฯ
ไมมี
ประธานสภาฯ
สรุปที่ประชุมเห็นชอบรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓
เรือ่ งดวน เชิญสมาชิก ฯ ครับ เชิญคุณอับดุลรอมัน
ประธานสภา ฯ
ผาติวรากร
นายอับดุลรอมัน ผาติวรากร
วันนี้ผมมีเรื่องดวน ๒ เรื่อง เรื่องแรกการปรับปรุงภูมิทัศน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตอนนี้จะสิ้นเดือนกันยายนแลวซึ่งทางองค
การบริหารสวนตําบลก็ไดทวงติงมานานแลวนะครับ ผมวาถาไมติดขัด
ตรงไหนผมเรียนทานประธานฯนะครับ ฝากฝายบริหารชวยดําเนินการ
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เรื่องที่ ๒ ก็ฝากมาในงานของวงดนตรีที่ปากบาราชมรมวิทยุวีอาเขาฝากมา
กับผมวาใหเรียนทานนายกฯดวยว าใหตั้งรีบัตเตอร เพื่อสะดวกในการ
สื่อสารของชมรมวิทยุสมัครเลนเมื่อเกิดอุบัติเหตุมันจะไดสะดวกและก็
รวดเร็วดวยอีกไมนานก็ถึงฤดูเก็บขยะซึ่งวีอาชอบอยูกลางทะเลและก็
รวมงานทุกปซึ่งไดขาววาวันที่นายกฯไดตําแหนงใหมๆนั้นประธานชมรมวี
อาก็มาแสดงความยินดีและก็ฝากเรื่องนี้แลวกับนายกฯ ขอบคุณมากครับ
มีสมาชิก ฯ ทานอื่นอีกไหมครับ ที่จะพูดในเรื่องดวนครับ เชิญ
คุณนูรุดดีน ยาหยาหมัน
เรื่องที่ผมอยากที่จะหารือทางฝายบริหารเกี่ยวกับเรื่องของความ
ปลอดภัยของพี่นองประชาชนในเขตอําเภอทาแพนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของ
อุบัติเหตุถนนสายฉลุง – ละงู ที่ผานอําเภอทาแพแลวเปนเรื่องที่มันเกิด
อุบติเหตุบอยครั้งนะครับ โดยเฉพาะอาทิตยที่แลวประมาณ ๔-๕ รายที่พี่
นองของเราตองเสียชีวิตดวยถนนสายนี้นะครับ และกระผมก็เคยปรารภกับ
ที่ในสภา ฯแหงนี้หลายครับ จนกระทั้งวาที่สุดแลวเราก็ไดตั้งงบประมาณ
ไวในป ๒๕๕๔ แตเนื่องจากวาป ๒๕๕๓ กําลังจะหมดในวันพรุงนี้ทีนี้
อยากฝากทางฝายบริหารวาถาหากปงบประมาณ ๒๕๕๔ เขามาในวันสอง
วันนี้ผมอยากที่จะใหทานไดรีบแกปญหาในเรื่องความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนที่ใชถนนสายดังกลาวถาเปนไปไดนะครับ อยากจะใหแกปญหา
ตรงนีก้ อนที่จะถึงชวงรายอในไมกี่วันและก็เขาในปงบประมาณในสวนตรง
นี้ดวยเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชนที่ใช
ถนนสายนี้เพราะฉะนั้นขอฝากทางฝายบริหารไดชวยพิจารณาดําเนินการ
เปนการเรงดวนครับ ขอบคุณครับ
เชิญทานรองนายกฯ แถลงครับ
เรียนทานประธานสภา ฯ ที่เคารพสืบเนื่องจากของที่สมาชิก ฯ
คุณอับดุลรอมัน ผาติวรากร ถามมานะครับ ปรากฏวาขณะนี้นั้นไดทํา
สัญญาไปเรียบรอยแลวงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยบริษัทเกียรติ
เจริญชัยการโยธาและก็จะเขาไปดําเนินการในเร็ว ๆ นี้ครับ ขอบคุณครับ
ของทานนูรุดดีน ยาหยาหมัน ทานเปนหวงในเรื่องอุบัติเหตุ
ถนนสายฉลุง-ทาแพ เนื่องจากอาทิตยที่ผานมานะครับ ทานก็ชี้แจงมาวาพี่
นองชาวบานก็ไดเสียชีวิตไปประมาณ ๕ ราย ถาเปนไปไดทานก็ฝากใหชวย
แกไขปญหาโดยเรงดวนโดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณไดดําเนินการตั้งไว
แลวนะครับ ถาเปนไปไดอยากใหทานรองนายกฯเพื่อความสบายใจของ
ทานสมาชิก ฯ และก็ชาวบานที่ไดใชเสนทางจะไดรับความยืนยัน เชิญครับ
คาปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนนดังกลาวนะครับ
เราได ตั้ งเอาไว ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่ อจ ายเป นค าดํ าเนิ นการติ ดตั้ ง
เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลกําหนดซึ่งตรงนีเ้ ปนการตั้งที่จะสนับสนุนแขวงการ
ทางแตดวยความเปนหวงของทานนูรุดดีน ยาหยาหมัน นั้นผมคิดวาเราจะ
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ชวยในลั กษณะของกระตุนเตือนใหทางแขวงการทางไดรีบในการที่จะ
กอสรางถนนสายนี้ใหแลวเสร็จโดยเร็วเพราะจริงๆแลวไมใชเฉพาะพี่นอง
ชาวจังหวัดสตูลเทานั้นผูที่ใชเสนทางทุกสวนของการใชถนนการบังคับใช
ไมวาจะเปนปายจราจรไมวาจะเปนใหความสะดวกในการดําเนินการในการ
ใชถนนก็ยั งบกพรองอยูนะครับ ไมเปนไรครับผมก็จะพยายามในการ
ประสานงานไปยังแขวงการทางในโอกาสตอไปครับ ขอบคุณครับ
เชิญคุณนูรุดดีน ยาหยาหมัน
ผมขอย้ํานิดหนึ่งนะครับ วาถนนสายนี้ที่ผานมาเราเคยไดเสนอ
ตอสภา ฯแหงนี้ใหสภาฯแหงนี้ไดถามไปยังแขวงการทางของจังหวัดสตูล
แขวงการทางก็ไดตอบมาวาสวนหนึ่งเขาจะทําแทงคอนกรีตเปนเกาะกลาง
ใหโดยตั้งงบประมาณแตคําตอบอันนั้นก็ไดหายไปอีกสวนหนึ่งและก็อีกใน
ส วนหนึ่ งป ๒๕๕๔ ทางองค การบริ หารส วนจั งหวั ดสตู ล ก็ ได ตั้ ง
งบประมาณไวเรื่องไฟสัญญาณจราจรเราจะใชแบบแปลนของแขวงการทาง
แตโดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด ประมูลเองหรือวิธีการที่ดีที่สุดหาก
เปนไปไดฉะนั้นผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวาผมขอฝากทางทานรองนายกฯไดชวย
เรงในสวนตรงนี้ถาเปนไปไดใหไดทํากอนที่จะถึงวันสําคัญทางศาสนา
เพราะพี่นองประชาชนชาวจังหวัดสตูลและพี่นองชาวจังหวัดใกลเคียงจะมา
มากในชวงนั้น ขอบคุณมากครับ
สวนในเรื่องของแทงคอนกรีตทําหนังสือครั้งกอนที่ทางแขวงการ
ทางไดแจงมาทางมาสภา ฯเดี๋ยวผมจะใหทางกองกิจการสภาฯทําหนังสือทวง
ถามอีกครั้งหนึ่งครับ ผมจะรับเรื่องไปและประสานใหนะครับ มีทานอื่น
อีกไหมครับ เชิญคุณวินัย สําเร
คือผมมีเรื่องดวนที่เปนเรื่องความเดือดรอนของประชาชนคือสืบ
เนื่องจากถนนองคการบริหารสวนจังหวัด สายทุงไหมผัง ๑๗ ที่เชื่อม
ระหวางตําบลน้ําผุดของอําเภอละงูขามคลองละงูไปยังผัง ๑๗ ตําบลปาลม
พัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล เกิดความชํารุดเสียหายเปนอยางมาก
เพราะเปนถนนลูกรังและก็ชาวบานที่ใชเสนทางก็ไดรวมตัวกันประทวงไป
ยังองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล แลวนะครับ ก็ตองขอฝากทานรอง
นายกฯ ชวยดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนของชาวบานตรงนี้และก็
อยากจะขอคําชี้แจงตรงนี้วาทานไดดําเนินการแกไขปญหาตรงนี้ไปอยางไร
บางแลวผมก็มีเพียงเรื่องเดียวครับ ขอบคุณมากครับ
เชิญทานรองนายกฯ ชวยแถลงหนอยครับ
ทางองคการบริ หารสวนจังหวั ดสตูล ไดรับการรองเรียนจาก
ประชาชนที่ใชถนนสายทงไหมผัง๑๗ มาเมื่อสัปดาหที่แลวนะครับ แลวก็
ขณะนี้นั้นทางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไมไดนิ่งนอนใจวันนี้ผมได
อนุมัติใหเครื่องจักรกลขนาดหนักลงไปดําเนินการใหกับประชาชนที่ใชถนน
สายทุงไหมผัง ๑๗ ระยะทาง ๗ กิโลเมตรเรียบรอยแลวครับ ขอบคุณครับ
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มีสมาชิกฯทานอื่นอีกไหมครับ ถาไมมีผมก็จะเขาสูระเบียบ
วาระที่ ๔ นะครับ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ
สํานักปลัด ฯ หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสงรายการคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เชิญทานรอง
นายกฯ แถลงครับ
ผมขอเรียนตอที่ประชุมในสภาฯแหงนี้วาวันนี้ทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ติดราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต ณ หองประชุมคอน
เฟอรเรน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยผูอํานวยการศูนยบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต ทานภาณุ อุทัยรัตน กํ าชับใหเขาประชุมดวย
ตนเองในวันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. จึงมอบหมายใหกระผมรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลทําหนาที่แถลงตอสภาฯ แหงนี้กอนที่จะแถลงใน
เรื่องดังกลาวนั้นสืบเนื่องมาจากขณะนี้การจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๓ ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และสิ้นสุดใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ของรัฐนั้นไดเสร็จสิ้นลงแลวปรากฏวารายรับ
ที่มาจากรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บใหไดรับเพิ่มขึ้นประมาณยี่สิบสี่ลานบาท
ทําใหโครงการในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ชะลอไวหรือ
ไมไดทําในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีโอกาสที่จะดําเนินการไดตอไปคือ ๑.
ถนนสายเขานอยบานยานซื่อ ๒.สายสะพานวังวนบานทุงสะโบะ ๓. กอสราง
สะพานคอนกรีตคลองลําจูหนุงทั้ง ๒ แหง และเงินยังเหลืออีกและเพิ่ม
โครงการใหมไดอีก ๓ โครงการ คือ สะพานขามคลองมําบัง ถนนสายเกาะ
ลูตงและถนนบานปลักใหญใจดีที่ทาแพดวยสํานักปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลมีความประสงคขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจํ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ โอนเพิ่ มหมวดค าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งก อสร างประเภทครุ ภั ณฑยานพาหนะและขนส งรายการคาจั ดซื้ อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน ๒,๔๕๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากเพิ่มจํานวน
รถพยาบาลฉุกเฉินจากเดิม ๓ คัน เปนจํานวน ๗ คัน เพื่อใหสามารถ
ชวยเหลื อผู ป วยกรณี ฉุ กเฉิ นในเขตพื้ นที่ จังหวั ดสตู ลโดยโอนลดจาก
งบประมาณเหลื อจ ายของสํ านั กปลั ดฯจํ านวน ๒,๔๕๐,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ไดแจกใหกั บทุกทานแลวตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพุทธศักราช ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ การโอน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําให
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อางถึงจึงเสนอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไปแตกอนที่
จะพิ จารณานั้ นผมอยากที่ จะให ท านได ดู ถึ งรายละเอี ยดค าจั ดซื้ อ
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ประธานสภา ฯ
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

รถพยาบาลฉุกเฉินอยูในหนาที่ ๑/๕ ของสํานักปลัดฯงบประมาณที่อนุมัติ
ไวเดิม ๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท โอนเพิ่ม ๒,๔๕๐,๐๐๐.- บาท รวมยอดหลังโอน
๖,๖๕๐,๐๐๐.- บาท คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินจึงตั้งไว ๖,๖๕๐,๐๐๐.บาท ๑ คั น ตกประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่ อจายเปนคาจัดซื้ อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน ๗ คัน เพื่อใชในการชวยเหลือผูปวยกรณีฉุกเฉิน
ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
กําหนดตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑป ๒๕๕๒ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๔,๒๐๐,๐๐๐.บาท และตั้งจายจากเงินรายได ๒,๔๕๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุขงานโรงพยาบาล รหัส ๐๐๒๒๒ และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ หนา ๑๔๑
รายการที่ ๓ จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไปครับ ขอบคุณครับ
มีเพื่อนสมาชิกฯที่จะอภิปรายตามญัตติที่ทานรองนายกฯได
แถลงมา เชิญครับ เชิญคุณวีรชัย ราโอบ
กอนอื่นก็ตองเรียนทานประธานผานไปยังทานรองนายกฯซึ่งทํา
หนาที่ผูนําเสนอในวันนี้คือขอทราบรายละเอียดรถพยาบาล ๑ คัน ๆละ
๙๕๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดของตัวรถมันอยูตรงไหนขนาดไหนไดและ
ประการที่ ๒ รถจํานวน ๗ คันนี้จะแจกจายใหกับตัวแทนที่รับผิดชอบ
อยางไรบาง ขอบคุณมากครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญทานรองนายกฯเลยครับ
จากการที่ท านวีรชั ย ราโอบ ไดถามมา ๒ ประเด็ นนะครั บ
ประเด็นแรกก็คือ สเปกหรือลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉินที่วานะ
ครับ เราไดไปศึกษาเปนรายกรณีจากสาธารณสุขจังหวัดและขององคการ
บริหารสวนตําบลอุใดเจริญซื้อมา ๑ คันขององคการบริหารสวนตําบลอุใด
เจริญประกอบไปดวยเปนรถกระบะธรรมดาแตตอหลังคาตัวถังเปนลักษณะ
คลายๆ รถตูในนั้ นมีเตียงสําหรับรับคนเจ็บคนไม สบาย ๑ เตียง มีถั ง
ออกซิเจนในการที่จะชวยเหลือเบื้องตนและก็มีเครื่องมีปฐมพยาบาลเขา
เรียกวาเปนสเปก EMS เปนรถปฐมพยาบาลเบื้องตนเทานั้นมิไดหมายความ
วาเปนรถพยาบาลที่เราคิดจะซื้อเมื่อปสองปที่แลวเปนรถตูไมใชอยางนั้น
ซึ่งสเปกของรถตูกับกับรถพยาบาลฉุกเฉินดังกลาวนั้นมันคนละสเปกกันคน
ละแบบกันของรถตูนั้นเปนเครื่องมือที่มาตรฐานตองเอาพยาบาลไปประจํา
รถในลักษณะการเกิดเหตุ การขนยายผูปวยแตรถพยาบาลฉุกเฉินที่เรา
กําลังจะซื้อ ๗ คันนั้นเปนรถชวยเหลือฉุกเฉินปวยอุบัติเหตุเล็กๆนอยๆใน
การที่จะนําสงไปยังโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยที่ใกลที่สุดนี่คือประเด็น
ที่ ๑ สวนประเด็นที่ ๒ เรื่องของการแจกจายเพราะเห็นวาเปนลักษณะของ
๗ คันนั้นจังหวัดสตูลเรามี ๗ อําเภอคงจะคาดการวานาจะไดอําเภอละคัน
คงจะเปนเรื่องที่จะตองเรียนใหทราบวาเราจะตองประชุมโดยทางสมาชิก ฯ

๙

ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภา ฯ
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนผูแนะนําและก็เชิญทางคณะกรรมการที่เราจะแตงตั้งขึ้นมาพิจาณา
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวารถที่เราไดมานี้จะสงไปใหสถานที่เปนถิ่นทุรกันดาร
และหางไกลจากโรงพยาบาลอยางนอย ๆ ก็ยี่สิบกิโลเมตรขึ้นไปนะครับ
และผมยังคิดตอไปวานอกจากวาอยาใชในลักษณะนั้นบางคันหรือ ๑ คันใน
จํานวนนั้นเราจําเปนจะตองเอามาเพิ่มสัญญาณไฟลักษณะไฟกระพริบสี
เหลืองติดตั้งบนหลังคาเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะเปนรถนําคณะแขกผูมี
เกียรติที่จะมาเยี่ยมจังหวัดสตูลในโอกาสตอไปดวยขอชี้แจงเพียงแคนี้กอน
ครับ ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ตอไปผมจะถามมตินะครับ
สมาชิก ฯทานใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๕๓ ของสํานักปลัดฯคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสงรายการคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได ๒๐ เสียง
สมาชิก ฯทานใดไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสํานักปลัดฯคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสงรายการคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ ๕
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกอง
ชางในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง เชิญทานรองนายกฯแถลง
ดวยกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีความประสงคขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มและโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหมประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยโอนลดงบประมาณจากสวนราชการใน
สังกัดดังนี้ ๑. โอนเพิ่มหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางประเภทถนน
รายการที่ ๔.๒ ค าซ อมสร างถนนบ านเขาน อยบ านย านซื่ อจํ านวน
๗๕๐,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรและระยะทางคงเดิมโอนเพิ่มเนื่องจากราคา
วัสดุเพิ่มขึ้นรายการที่ ๔.๓ คากอสรางถนนสายสะพานวังวนบานทุงสะโบะ
จํานวน ๕๓๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากระยะทางเพิ่มขึ้น ๑๐๐ เมตร เปน
ระยะทางทั้งสิ้น ๑.๖ กิโลเมตรประเภทปรับปรุงแหลงทองเที่ยวรายการที่ ๑
คาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอนบานโตนจํานวน ๖,๖๘๑,๐๐๐.- บาท
เนื่องจากมีความจําเปนตองปรับปรุงบริเวณจุดกําเนิดบอน้ําพุรอนซึ่งเปน
บอแมและสรางสระน้ํารอนตลิ่งปองกันน้ํากัดเซาะหองน้ําปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณบอน้ําพุรอนนะครับ ผมอยากที่จะเรียนยอนไปนิดหนึ่งวาที่
จริ งบ อน้ํ าพุ ร อนนี้ เราได ตั้งงบประมาณในการซอมแซมเอาไวจํ านวน
๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตั้งเพิ่มใหอีก ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อที่จะสรางหองน้ํา
กันตลิ่งพังแตเนื่องจากวาทางผูบริหารของเราคือทานนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลในชวงนั้นไดไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุนและไปเห็นจาก

๑๐
ประเทศญี่ปุนวาที่ประเทศญี่ปุนนั้นเขาทําลักษณะแยกบอชายกับหญิง
และสอดคลองกับผูที่จะไปใชบริการในชวงนี้ทําหนังสือขึ้นมาเพื่อที่จะ
เสนอแนะวาบอน้ํารอนนั้นทางที่ดีจะตองแยกบอชายหนึ่งบอและบอหญิง
หนึ่งบอสําหรับคนที่จะลงไปแชน้ําสวนคนที่มาแลวไมลงไปแชทั้งตัวก็จะมี
สถานที่จะทําไวเพื่อที่จะแชเทาซึ่งอยูดานนอกของรั้วอีกชั้นหนึ่งทานก็เลย
ตัดสินใจนําเสนอตอสภา ฯวาไหนๆจะทําแลวก็อยากที่จะทําใหมันดีหาป
สิบปขางหนาไมตองมาปรับปรุงใหมก็เลยจําเปนจะตองขออนุมัติเงินเพิ่ม
เปน ๖,๖๘๑,๐๐๐.- บาท ซึ่งจะทําการถาไดรับอนุมัติก็จะทําการกอสรางใน
เร็วๆนี้ตอไปครับ ๒. ตั้งโอนจายรายการใหมหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสรางประเภทสะพานรายการที่ ๓.๓ คากอสรางสะพาน คสล. ขาม
คลองมําบังตลาดสดเทศบาลถึงตําบลควนขันจํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ตอไปประเภทถนนรายการที่ ๔.๘
คากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีตสายบานควนลูตง
จํานวน ๓,๑๘๓,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกวาง ๖ เมตร ระยะทาง ๑
กิโลเมตร ตอไปรายการที่ ๔.๙ คาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟล
ติกคอนกรีตสายบานทาแพปลักใหญใจดีจํานวน ๓,๙๘๗,๐๐๐.- บาท ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๖ เมตร ไหลทางขางละ ๑ เมตร ระยะทาง ๑.๒๒๙ กิโลเมตร
โดยโอนลดจากงบประมาณเหลือจายของสวนราชการในสังกัดงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑๖,๔๓๑,๐๐๐.- บาท โดยแยกตามรายละเอียดดังนี้ งบกลางโอน
ลดงบประมาณจากประเภทเงินสํารองจายรวมทั้งสิ้น ๓,๑๓๗,๘๔๐.- บาท
สํานักปลัดฯ โอนลดงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๖๘๕,๙๐๐.- บาท จากหมวด
เงินเดือนและคาจางประจําประเภทเงินเดือนคาตอบแทนเลขานุการฯที่
ปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายการที่ ๒ เงินเดือนหรือ
คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
จํานวน ๗๒,๙๐๐.- บาท ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหารรายการที่
๔ เงินประจําตําแหนงของขาราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สังกัดสํานักปลัดฯจํานวน ๖๗,๐๐๐.- บาท ประเภทเงินเพิ่มตางๆรายการที่
๕.๑ เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการจํานวน ๖๗,๐๐๐.- บาท และ
รายการที่ ๕.๓ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวจํานวน ๖๘,๐๐๐.- บาท หมวด
คาจางชั่วคราวประเภทเงินเดือนพนักงานจางรายการที่ ๑ คาตอบแทนหรือ
คาจางของพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสังกัดสํานักปลัดฯ
จํานวน ๖๑,๐๐๐.- บาท หมวดคาตอบแทนคาใชสอยและวัสดุประเภท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการรายการที่ ๓.๔ คาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจํานวน ๑๒๒,๐๐๐.- บาท
รายการที่ ๓.๖ คาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพจํานวน ๑๖๒,๐๐๐.- บาท
รายการที่ ๓.๗ คาใชจายในโครงการสงเสริมการจัดทําบรรจุภัณฑของกลุม
อาชีพจํานวน ๑๘๘,๐๐๐.- บาท รายการที่ ๓.๘ คาใชจายในโครงการสงเสริม
ชวยเหลือเกษตรกรดานการจําหนายผลผลิต จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๑
รายการที่ ๓.๑๐ ค าใช จ ายในโครงการพั ฒนาแกนนํ าสตรี จํ านวน
๑๐๐,๐๐๐.- บาท รายการที่ ๓.๑๒ คาใชจายในโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด จํานวน ๑๓๖,๐๐๐๐.- บาท รายการที่ ๓.๑๕ คาใชจายใน
โครงการอบรมอาหารฮาลาน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท รายการที่ ๓.๑๖
คาใชจายในโครงการเปดฟาอันดามันสวรรคสตูล จํานวน ๖๑,๐๐๐.- บาท
รายการที่ ๓.๑๗ คาใชจายในโครงการรักษเล ปาฟาสตูล จํานวน ๙๐,๐๐๐.บาท ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรรายการที่ ๗ คาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ จํานวน ๙๑,๐๐๐.- บาท ตอไปหมวดเงิน
อุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรม
อันเปนสาธารณะประโยชนของรัฐและอุดหนุนสํานักงานสาธารณะสุ ข
จั งหวั ดสตู ลเพื่ อเป นค าใช จ ายในโครงการทู บี นํ าเบอร วั น จํ านวน
๑๐๐.๐๐๐.-บาท กองกิ จการสภาฯโอนลดงบประมาณรวมทั้ งสิ้ น
๒๓๒,๐๐๐.- บาท จากหมวดเงินเดือนและคาจางประจําประเภทเงินเดือน
พนักงาน รายการที่ ๑ เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สังกัดกองกิจการสภา ฯในจํานวน ๑๕๘,๐๐๐.- บาท หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการที่ ๔ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน ๗๔,๐๐๐.- บาท กองแผนและงบประมาณโอนลดงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น ๓๒๐,๐๐๐.- บาท จากหมวดเงินเดือนและคาจางประจําประเภทเงิน
เพิ่มตางๆรายการที่ ๓.๒ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน ๕๕,๐๐๐.บาท หมวดคาจางชั่ วคราวประเภทเงินเดื อนหรือเงิ นที่ จายเพิ่ มใหแก
พนักงานจาง รายการที่ ๑ คาตอบแทนหรือคาจางของพนักงาน จํานวน
๗๘,๐๐๐.- บาท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุประเภทรายจายเกี่ยวกับ
การรั บรอง รายการที่ ๓.๔ ค าใช จายในโครงการอบรมการจัดทํ าแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน ๑๘๗,๐๐๐.บาท ตอไปจากกองคลังฯโอนลดงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๕๖,๐๐๐.- บาท
จากหมวดเงินเดือนและคาจางประจําประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ รายการที่ ๕.๓
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวจํานวน ๕๓,๐๐๐.- บาท หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการรายการที่ ๑.๒ คาทํา
ประกันภัยรถยนตราชการ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ประเภทรายจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆรายการที่ ๔
คาเดินทางไปราชการ จํานวน ๕๓,๐๐๐.- บาท ตอไปจากกองชางโอนลด
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๔๐๓,๒๖๐.- บาท จากหมวดเงินเดือนคาจาง
ประจําประเภทเงินเดือนพนักงานรายการที่ ๑ เงินเดือนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลสังกัดกองชาง จํานวน ๓๗๔,๐๐๐.- บาท ประเภท
เงิ นประจําตํ าแหน งของผูบริ หาร รายที่ ๒ เงิ นประจํ าตํ าแหนงของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสังกัดกองชาง จํานวน ๖๗,๐๐๐.บาท ประเภทเงินเพิ่มตางๆรายการที่ ๓.๑ เงินคาตอบแทนรายเดือนของ

๑๒
ขาราชการ จํานวน ๖๗,๐๐๐.- บาท รายการที่ ๓.๒ เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว จํานวน ๖๗,๐๐๐.- บาท ประเภทคาจางลูกจางประจํารายการที่ ๑
คาจ างลูกจางประจําองค การบริหารสวนจั งหวั ดสตูล สั งกั ดกองชาง
จํานวน ๖๗,๐๐๐.- บาท ตอไปเปนหมวดคาจางชั่วคราวประเภทเงินเดือน
หรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางรายการที่ ๑ คาตอบแทนหรือคาจาง
ของพนักงานจางองคการริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองชาง จํานวน
๒๙๑,๐๐๐.- บาท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุประเภทคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรายการที่ ๑ เงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการรายการที่ ๑ คาจางเหมาบริการที่อยูในความรับผิดชอบของชาง
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะหมวดอื่นๆรายการที่ ๔ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน ๗๔,๕๐๐.- บาท ประเภทวัสดุสํานักงานรายการที่ ๑ คาวัสดุ
สํานักงาน จํานวน ๓๘,๗๖๐.- บาท ประเภทวัสดุกอสรางรายการที่ ๔ คา
วัสดุกอสราง จํานวน ๗๕๙,๐๐๐.- บาท ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
รายการที่ ๕ คาวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน ๓๘,๐๐๐.- บาท ประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายการที่ ๖ คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หมวดรายจายอื่นประเภทคาจางที่ปรึกษาฯ
รายการที่ ๑ คาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบดานสุขภาพ
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท หมวดคาครุ ภัณฑ ที่ดิ น และสิ่งก อสราง
ประเภทถนน รายการที่ ๔.๔ ค าซ อมสร างขยายไหล ทางผิ วจราจร
ถนนลาดยางแอสฟลติกสคอนกรีตสายบานควนเก ตําบลแป-ระ อําเภอทา
แพ และบานอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จํานวน ๗๕๐,๐๐๐.บาท หมวดเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน
ในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชนรายการที่ ๑.๑ อุดหนุนแขวงการทาง
จั งหวั ดสตู ล จํ านวน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท ต อไปกองการศึ กษาฯโอนลด
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท จากหมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา ประเภทเงินเดือนพนักงานรายการที่ ๑ เงินเดือนขาราชการสังกัด
กองศึกษา จํานวน ๒๙๓,๐๐๐.- บาท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ประเภทรายจายเกี่ยวกั บรับรองและพิธี การรายการที่ ๓.๓ ค าใชจาย
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน จํานวน ๑๘๑,๐๐๐.บาท รายการที่ ๓.๔ค าใช จ ายในโครงการมี ส วนร วมตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยของเยาวชน จํ านวน ๙๒,๐๐๐.- บาท รายการที่ ๓.๑๐
คาใชจายในโครงการจัดสงทีมนักกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเขา
รวมการแขงขันจํานวน ๖๐,๐๐๐.- บาท รายการที่ ๓.๑๑ คาใชจายใน
โครงการจั ดส งที มนั กกี ฬาจั งหวั ดสตู ลเข าร วมการแข งขั น จํ านวน
๒๖๐,๐๐๐.- บาท รายการที่ ๓.๑๙ คาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จํานวน ๔๑๐,๐๐๐.- บาท หมวดเงินอุดหนุน

๑๓
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ประเภทอุ ดหนุ นหน วยของรั ฐหรื อองค กรเอกชนในกิ จกรรมอั นเป น
สาธารณะประโยชนรายการที่ ๑.๔ อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําหวัดสตูล เพื่อเปนคาใชจายในโครงการครอบครัวผาสุก จํานวน
๕๐,๐๐๐.- บาท รายการที่ ๑.๕ อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูลเพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดงานรําลึกเกียรติประวัติ
ของทานศาสดา จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท รายการที่ ๑.๑๓ เงินอุดหนุน
สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล เพื่อเปนคาใชจายในโครงการบรรพชา
สามเณร จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง ๖ โอนลด
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จากหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการรายการที่ ๑.๓ คาเชา
ทรัพยสิน จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๑ และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
ไปตั้งจายในรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นเพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบที่อางถึงจึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ
สมาชิก ฯทานใดที่จะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ เชิญ
คุณกําธร หมาดสา
ตามที่ทานรองนายกฯไดแถลงมารายละเอียดก็เยอะมากนะครับ
หลายเรื่องที่ผมสงสัยในเรื่องของโครงการนะครับ ของสํานักปลัดฯและก็ใน
สวนของกองการศึกษาฯนะครับ ในรายการของสํานักปลัดฯรายการที่ ๓.๑๒
คาใชจายในโครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและก็ของกอง
การศึกษาฯรายการที่ ๓.๓ คาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของเยาวชนอันนี้มันเปนโครงการเดียวหรือเปลาหรือวาแตละกอง
แยกกันทําเพราะรูสึกวาโครงการจะเหมือนกันนะครับ ในสวนนี้และก็อีก
สวนหนึ่งของสํานักปลัดฯผมอยากทราบรายละเอียดตามที่ทานประธานฯได
เรียนมาเบื้องตนแลวครับ ในการจัดซื้อจัดจางโครงการบางโครงการหรือ
เกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชสํานักงานอยางในนี้มีระบุเรื่องของเครื่องใช
คอมพิวเตอรจริงๆแลวสมาชิกฯทุกทานนาจะไดรับรูเกี่ยวกับสเปกของ
เครื่องเพราะอยางนอยสมาชิก ฯทุกทานเปนคนอนุมัติงบประมาณตรงนี้แต
ในนี้ไมไดบอกรายละเอียดวาสเปกของเครื่องคอมพิวเตอรมันมีอะไรบาง
ความเร็วของ CPU เทาไหรที่เราสั่งซื้อมาเปนเครื่องประกอบหรือวาเครื่อง
สําเร็จรูปอยางนอยตองระบุนะครับวาเครื่องที่เราสั่งซื้อเปนยี่หอ HP หรือ
วา IDN หรือวาเครื่องประกอบมือและก็จอมินิเตอรเปนจอธรรมดาหรือจอ
แบนรายละเอียดตรงนี้นาจะระบุนะครับ ผมมีขอสงสัยแคนี้ครับ
เชิญทานรองนายกฯแถลงครับ

๑๔
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
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ประเด็นของคุณกําธร หมาดสา ผมเขาใจนะครับวาเปนเงินที่
เหลือจากโครงการตางๆและก็ กวาดมารวมกั นอีกครั้งหนึ่งเพื่ อที่จะทํ า
โครงการใหม อั นนี้ คงจะดํ าเนิ นการไปได แล วบางส วนและก็ ยั งไม ได
ดําเนินการบางสวนเอาเงินเหลานั้นมาไวอันนั้นคงจะไม ติดใจแตอันนี้
สําคัญครับ ในหมวดของกองชางแผนที่ ๓/๑๐ อันนี้สําคัญที่สุดครับ ผม
อยากที่จะเรียนที่ประชุมวาตรงนี้เราตองขออนุญาตแกไขขอความของกอง
ชางแผนที่ ๓/๑๐ ผมจะอานเลยนะครับ คากอสรางถนนลาดยางเอสฟล
ติกสคอนกรีตสายสะพานวังวนบานทุงสะโบะ หมูที่ ๒ ถาตําบลทุงบุหลัง
อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ตั้งไว ๖,๔๕๑,๐๐๐.- บาท ยังเหมือนเดิมอยูนะ
ครับ เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลติกสคอนกรีตขนาดผิว
จราจร กวาง ๖ เมตร ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลกําหนด ตรงนี้แหละครับ ตั้งจายจากเงินรายได
เปลี่ยนจากเงินอุดหนุนทั่วไปตั่งจายจากเงินรายได ๖,๔๕๑,๐๐๐.- บาท
ตัวเลขตรงนั้นเปลี่ยนนะครับ สวนตรงอื่นเอาออกหมดเลยครับและจากเดิม
จายจากเงินรายได ๕๓๐,๐๐๐.- บาท เอาออกหมดเลยครับ สวนในวงเล็บที่
บอกวาปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาอันนั้นยังไวคงเดิม ก็ขอ
อนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณอนุสรณ มรรคาเขต
ก อนอื่ นก็ ต องขอขอบคุ ณต อคณะผู บริ หารที่ ได เล็ งเห็ น
ความสําคัญของการพัฒนาบอน้ํารอนตําบลทุงนุยที่ไดตั้งงบประมาณไว
๗,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ผมก็เลยจะขอกราบเรียนอยางนี้ครับ เพื่อใหแงมุมของ
สภาฯไดกระจางขึ้นและก็อาจจะเปนประโยชนกับการพัฒนาบอน้ํารอน
แหงนี้ตอไปนะครับ การลงทุนในเรื่องของการพัฒนาบอน้ํารอนนี้ครับ เปน
การลงทุนที่กอใหเกิดรายไดเพราะวาจากการที่ไดไปศึกษาดูงานไมวาจะ
เปนที่บอน้ํารอนเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง บอน้ํารอนจังหวัดระนอง บอน้ํา
รอนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมนะครับ ซึ่งทั้งสามสถานที่ดังกลาวเดิม
สภาพปากบอก็เหมือนกับที่บานเราครับ สภาพปากบอก็ไมแตกตางกันแต
ที่ระนองเขาใชวิธีการใชทอก อขึ้นมาเพื่ อใหดูสวยงามสวนที่ เชียงใหม
นอกจากที่เขาทําเปนทอแลวเขามีวิธีการคือเจาะลงไปในดินจํานวน ๒๓
เมตร เขาบอกวาโดยธรรมชาติของน้ํารอนนะครับ เมื่อเจาะลงไปในดิน ๒๓
เมตรนี้น้ําจะพุงขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะเขาบอกวาน้ําที่มันเดือดอยูในดิน
นี้เปนพันๆปก็เหมือนกับการที่เราตมน้ํารอนเมื่อเราเจาะรูขึ้นมาน้ําก็
อาจจะพุงเปนไอน้ําขึ้นมาและก็เมื่อเจาะขึ้นมาแลวครับ ความรอนก็จะเพิ่ม
มากขึน้ ที่ผมบอกวาเปนการลงทุนที่กอใหเกิดรายไดผมยกตัวอยางที่ระนอง
ครับ เขามีรายไดจากการที่สงน้ํารอนไปตามโรงแรมตางๆโดยโรงแรมตางๆใน
จังหวัดระนองสงไปตามทอผมก็เลยถามตอไปวาแลวทางบอน้ํารอนคิด
คาบริการอยางไรเขาบอกวาคิดตามมิเตอรครับ โรงแรมไหนเปดมิเตอร
เทาไหรก็คิดตามเหมือนกับน้ําประปาครับ ซึ่งผมก็เลยถามตอไปวาและมัน
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จะมีปญหาเรื่องน้ําหมดไหมเขาบอกวาไมมีเขาใชวิธกี ารสูน้ําจากบอน้ํารอน
เอาไปฝงไวใตดินซึ่งหองที่เขาเอาไปใชเปนพื้นที่ประมาณ ๒๐ เมตร เขาบอก
ว าธรรมชาติ ของน้ํ าร อนเมื่ อเราเอาไปฝ งไว ใต ดิ นอุ ณหภู มิ คงเดิ ม
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาน้ํารอนไปใชวันเทาไหรก็ไมมีวันหมดเขาบอกวา
อัตราการไหลของน้ําเมื่อเทียบกับบานเรานะครับ นั่นคือที่เขาใหขอมูลมา
นอกจากนั้ นครับ ที่จั งหวัดพัทลุงเขาก็คิ ดวิธีการที่จะนําน้ํารอนไปใช
เหมือนกันแตเขาเอามาไวขางบนเปนแท็งกครับ ปรากฏวาน้ําอุณหภูมิ
ลดลงสงไปใหที่ตางๆไมไดทีนี้ของเราครับ ผมก็เลยอยากจะเสริมวาถามี
โอกาสนะครับ ถาทําไดเราก็นาจะเอาน้ํารอนฝงไปใตดินและที่จังหวัด
ระนองครับ ที่เขาฝงน้ํารอนดังกลาวเขาลาดพื้นซีเมนตใหชาวบานครับ
เวลาตอนเย็นมานอนพักผอนบางคนก็เอาเสื่อมานอนเลนบนนั้นเพราะวามัน
ก็มีความรอนเหมือนกันนั้นก็อยากจะขอกราบเรียนนอกจากนั้นเมื่อเรา
พัฒนาตรงนี้แลวครับ ชาวบานก็ไดประโยชนในเรื่องของการคาขายผลไม
ชาวบานที่อยูบริเวณบอน้ํารอนก็อาจจะมีอาชีพใหมเชนวานวดแผนไทยนะ
ครับ และก็ทําผลิตภัณฑจากน้ํารอนเชนวายาสระผมที่เชียงใหมเขาก็ทํา
ครับ เพราะเขาเชื่อวาน้ํารอนนี้สามารถที่จะรักษาโรคไดนั่นคือความเชื่อ
และก็ที่บานเราครับ สังเกตวาดูวาประมาณหาโมงเย็นของทุกวันนะครับ
จะมีชาวบานเขามาบางคนเขาละหมาดไมไดครับ เพราะวาเจ็บเขาปรากฏวา
เมื่อเขามาใชบริการที่บอน้ําทุกวันปจจุบันนี้เขาสามารถที่จะประกอบ
ศาสนกิจไดเพราะวามันชวยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตและก็ทําให
รางกายดีขึ้นผมก็เลยฝากเปนขอคิดใหสภาฯไดมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ตรงนี้ตอไปนะครับ นอกจากนั้นครับ ที่พัทลุงที่บอน้ํารอนเขาแบงหองน้ํา
ที่ใชใหประชาชนมาอาบน้ําก็มีประมาณสิบกวาหองซึ่งคิดคาบริการหองละ
ประมาณหาสิบยี่สิบแลวแตครับ โดยเขาก็น้ําจากบอน้ําครับ ใสไปตามหอง
ตางๆมีการแยกเปนชายหญิงนอกนั้นที่บานเราปจจุบันก็เปนสระอันเดียว
ซึ่งถาคนลงไปอาบน้ํามันก็ไมสะดวกวิธีการของที่ระนองเขาใชวิธีการวาคน
ที่จะไปอาบน้ําตองมีการอาบน้ําลางตัวกอนและก็มีที่แชเทาใหนั่งตามจุด
ตางๆ มีที่แชเทาทําเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุนที่ทานรองนายกฯวานะครับ
สิ่งที่ผมมีขอสอบถามเนื่องจากวางบประมาณนี้เปนงบประมาณที่ไดมีการ
โอนงบประมาณมาเปนเงินเจ็ดลานหกแสนบาทและก็ที่สอบถามนะครับ
ความเขาใจของผมอาจจะเปนคนละสวนกันที่เราไดผานรางขอบัญญัติ
งบประมาณป ๒๕๕๔ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดผานรางขอบัญญัติ
วาเปนคาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอนบานโตน ตําบลทุงนุย อําเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล ตั้งไว ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ไมทราบวางบประมาณ
ตัวนี้ก็คือเปนสวนที่เพิ่มเติมเขาไปใชไหมครับ อันนี้ก็เลยอยากจะสอบถาม
ขอบคุณมากครับ
เชิญทานรองนายกฯแถลงครับ
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ก็เป นที่ นายิ นดี วาพวกเรามีความสนใจในการที่ จะปรับปรุ ง
พัฒนาแหลงทองเที่ยวบอน้ําพุรอนซึ่งตรงกับใจทางฝายบริหารวาตรงนั้น
ในขณะนี้ที่จริงแลวเราไดกันเขตเอาไวเพื่อที่จะไปซอมแซมปรากฏวาพอเรา
ไปรื้อกระเบื้องที่ปูในสระน้ํ านั้นข างหลังมันผุมันพังนะครับ และก็ได
บังเอิญมีการดลจิตดลใจจากทานนายกฯวาในเมื่อมันพังเราเอาใหมเลยครับ
โดยโอนงบเพิ่มเขามาสวนงบสองลานที่ตั้งเอาไวกันเอาไวปสองปแลวก็ยังคง
เหมือนเดิมแตเอางบใหมเขามาเปนเจ็ดลานหกแสนเพื่อที่จะทําใหมนะครับ
๑. ในการจัดภูมิทัศนบริเวณรอบๆ
๒. ทําที่สําหรับเก็บของและก็มีหลังคาเรียบรอย
๓. มีสถานที่อาบน้ําฟอกสบูกอนที่จะลงไปแช
๔. ทําเปนหองเพื่อที่จะใหบุคคลที่จะใชบริการจะไดเขาไปใชบริการอยาง
สะดวกนะครับ และก็แยกบอชายหญิงซึ่งบอชายหญิงที่วานี้มันอยูในรอบ
รั้วชั้นในทําไมที่เราจะตองทํารั้ว ๒ ชั้นเพราะชั้นแรกเขาไปนี้เปนชั้นที่จะ
เขาไปสูบรรยากาศของการแชเทาเทานั้นเองสวนคนที่อยากที่จะไปอาบน้ํา
แชเพื่อที่จะรักษาโรคอะไรตามความเชื่อนั้นมันจะตองเขาไปอีกประตูหนึ่ง
ประตูตรงนี้เราคิดวาโอกาสหน าคงจะมี คาใชบริการนะครับ ซึ่ งการใช
บริการอะไรตางๆนี้ขึ้นอยูกับพวกเราที่จะตองกําหนดขึ้นมาวาจะเป น
สัดสวนสักเทาไหรตอนนี้เรากําลังอยูในขั้นตอนของการออกแบบในการที่จะ
ทําใหมขึ้นมาทั้งหมดและยังคิดตอไปวาบริเวณใกลเคียงตรงนั้นนาที่จะไป
หาซื้อที่เพิ่มเพื่อที่จะจัดเปนสถานที่พักผอนสําหรับคนที่ไมเขาไปในบอ
เป นร านอาหารเป นสถานที่ นวดแผนโบราณอะไรต างๆเหล านี้ เกิดขึ้ น
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คิดตอไปแลวครับ ก็คงจะตอบเพียงแคนี้ครับ
มีสมาชิกฯท านอื่ นอี กไหมครั บ ถ าไม มี ผมก็ ขอมตินะครั บ
สมาชิกฯทานใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๕๓ ของกองชางในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง โปรดยกมือ
ครับ
นับคะแนนเสียงได ๒๑ เสียง
สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกองช างในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิน และ
สิ่งกอสราง โปรดยกมือ
ไมมี
สรุปวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัตินะครับ ตอไปจะเขาสู
ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑ ญัตติขอยกเลิกรายการกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งยังมิไดกอ
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หนี้ผูกพัน จํานวน ๑๔ รายการ เปนเงิน ๔๐,๒๕๕,๐๐๐.- บาท ตาม
เอกสารหมายเลข ๒ กํากับไว เชิญทานรองนายกฯ แถลงครับ
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลไดมีมติอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๓ หมวดคา
ครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปจนถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยสามัญ สมัยที ๒ ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๓ เมื่อวันที ๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๓ จํานวน ๔๘ รายการ เปนเงิน ๔๖,๓๒๙๗๕๐.- บาท ตามเอกสาร
หมายเลขหนึ่งนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีความประสงคขอยกเลิก
รายการกั นเงิ นหมวดค าที่ ดิ นและสิ่ งก อสร างที่ ได อนุ มั ติ ให กั นแล ว
เนื่องจากมีบางรายการตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและมีการโอน
เพิ่มโอนลดจํานวน ๑๔ รายการ เปนเงิน ๔๐,๒๕๕๐๐๐.- บาท ตามเอกสาร
หมายเลข ๒ นี่คือขอ ๖.๑ นะครับ และผมขออนุญาตไปที่ขอ ๖.๒ ตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๓ และบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ หมวดคาครุภัณฑ
ที่ ดิ น และสิ่ งก อสร างซึ่ งแต ละกองยั งมิ ได ก อหนี้ ผู กพั นแต มี ความ
จํ าเป นต องใช จ ายเงิ นนั้ นต อไปอี ก จํ านวน ๑๕ รายการ เป นเงิ น
๕๒,๔๕๐,๘๗๐.- บาท คาดวากอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๓ ตามเอกสารหมายเลข ๓ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
และเป นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด วยการรับเงิน การเบิ ก
จายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมขอ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมี
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานขออนุมัติกนั เงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา ๑ ป จึงขอ
อนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางซึ่งยังมิไดกอหนี้
ผูกพันของสํานักปลัดฯตามเอกสารหมายเลข ๓ จํานวน ๒ รายการ เปนเงิน
๒,๘๓๘,๘๗๐.- บาท กองชางจํานวน ๑๓ รายการ เปนเงิน ๔๙,๕๖๗,๐๐๐.บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๒,๔๐๕,๘๗๐.- บาท ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ
สมาชิกฯทานใดที่จะอภิปรายในญัตติที่ ๖.๑ และ ๖.๒ เชิญครับ
ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมตินะครับ เปนญัตติที่ ๖.๑ กอนนะครับ
สมาชิกทานใดเห็นชอบยกเลิกรายการกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อคราวการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมันที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๓ ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน ๑๔ รายการ เปนเงิน ๔๐,๒๕๕,๐๐๐.- บาท ตามเอกสารหมายเลข ๒
โปรดยกมือครับ
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นับคะแนนเสียงได ๑๘ เสียง
สมาชิ กฯทานใดไม เห็ นชอบยกเลิ กรายการกั นเงินประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อคราวการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมันที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งยังมิได
กอหนี้ผูกพัน จํานวน ๑๔ รายการ เปนเงิน ๔๐,๒๕๕,๐๐๐.- บาท ตาม
เอกสารหมายเลข ๒ โปรดยกมือครับ
ไมมี
ตอไปจะถามญัตติขอ ๖.๒ สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสรางซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๑๕ รายการ เปนเงิน
๕๒,๔๐๕,๘๗๐.- บาท ออกไปจนถึงวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โปรดยกมือ
นับคะแนนเสียงได ๑๗ เสียง
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบอนุ มัติกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง
ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๑๕ รายการ เปนเงิน ๕๒,๔๐๕,๘๗๐.- บาท
ออกไปจนถึงวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โปรดยกมือครับ
ไมมี
สรุปที่ประชุมอนุมัตินะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ ๗
ญัตติ อื่น ๆ เชิญสมาชิกฯครับ ที่จะเสนอใหที่ประชุมทราบ
เพื่อนสมาชิกฯไมมีนะครับ เชิญทานรองนายกฯครับ
ในระเบียบวาระอื่นๆนั้นผมอยากจะเรียนในที่ประชุมวาเนื่องจาก
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ปนี้นะครับเราจะสงประกวดรางวัล
พระปกเกลาซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการไดสงรายละเอียดในการประกวด
ตางๆมาเรียบรอยทางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลก็ไดรวบรวมขอมูล
ตางๆไวโดยเขาจะมาประเมินในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐
– ๑๖.๐๐ น. ผู ที่ มาประเมิ นเป นระดั บดี กรี DR. นะครั บ จาก
กรุงเทพมหานคร ๔ คน เพราะในวันนี้ผมอยากที่จะเรียนทานประธานฯและ
ก็สมาชิกฯวาเรามาชวยกันเปนเจาภาพในการตอนรับใหขอมูลหรือการ
สงเสริมเติมเต็มในการที่จะทําการประเมินในวันนั้นดวยเพราะฉะนั้นใน
โอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญทุกทานนะครับ ไดมารวมในวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๓ ซึ่งในชวงเชานั้นเราแบงออกเปน ๒ สวน สวนที่ ๑ ผมจะนําเสนอ
แทนนายกฯ เพราะวาทานนายกฯจะตองเดินทางไปประเทศอเมริกาในชวง
เชาผมจะเสนอพรอมกันนั้นก็จะใหหัวหนาโครงการไดนําเสนอเสริมในสวน
ที่ ๑ เปนเวลา ๑ ชั่วโมง สวนที่ ๒ จะเปดโอกาสใหทางคณะกรรมการได
ซักถามถึงที่มาที่ไปของโครงการตางๆที่เดนๆของจังหวัดสตูล ๑ ชั่วโมง และ
พักรับประทานอาหารก็คงจะไปรับประทานอาหารกันและชวงบายเขาขอดู
สถานที่ที่เราเคยไปทํากิจกรรมที่เดนๆเอาไวประมาณ ๒- ๓ แหง ตอนนี้ทาน

๑๙

ประธานสภาฯ
เลิกประชุม

นายกฯไดเรียกทีมงานไปเพื่อที่จะจัดเตรียมวาจะไปที่ไหนอยางไรในชวง
บายเราคงจะไมตองติดตามไปเพราะวาเขาไปดูแคแหงสองแหงและก็จะรีบ
กลับไปกรุงเทพฯในตอนเย็นวันเดียวกันเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอเรียน
เชิญทุกทาน ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ ถาไม มีผมก็ ตองขอขอบคุณทางฝาย
สมาชิกฯทานรองนายกฯ ทานที่ปรึกษา ทานรองปลัดฯ ผูอํานวยการกอง
ตางๆ และขาราชการทุกทานวันนี้ก็ขอเลิกการประชุม ขอบคุณมากครับ
เวลา ๑๒. ๔๐ น.

