
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี 20  กันยายน ๒๕๕6
เวลา ๐๙.0๐ น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
------------------------

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม
๑. นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๒. นายอนุสรณ    มรรคาเขต รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 1
3. นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต ๑
4. นายอรุณ   โตะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 3
5. นายธรรมศักดิ์   แดงนอย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 4
6. นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 5
7. นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 6
8. นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 7
9. นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  8
๑0. นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  9
๑1. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 1
๑2. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต  3
๑3. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 4
๑4. นายสวาท   บินรินทร สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต ๕
๑5. นายประเสริฐ  แซอ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  1
๑6. นายสานิตย   ยอดรุง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  2
๑7. นายนิคม  บัวนวล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต 1
๑8. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  3
19. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 2
๒0. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๑
๒1. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล อําเภอทาแพ เขต ๒
๒2. นายอาทิตย   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง เขต  1

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีลาประชุม
1. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 2
2. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 1
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รายช่ือผูเขารวมประชุม
๑. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2. นายรอสี    ใบกาเด็ม รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนท่ี 1
3.  นายสมมาตร  มานะกลา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนท่ี 2
4.  นายเทิดศักดิ์   สุระภินันท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
5.  นายวรรโณ   เวชศาสตร ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
6.  นายกอหรี   ปญญายาว ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
7.  นางลัญจนา   ภัทราภินันท ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
8.  นายอภิศักดิ์   อารีกุล ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
9. นายศักดา   พันธพงศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
10. นายประพันธ  สารานพคุณ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
11. นางสาวเสาวณีย   แซจิว ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
12. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
13. นางบุญยืน   รัตนชาตรี ผูอํานวยการกองคลัง
14. นายมงคล   ชุมทอง ผูอํานวยการกองชาง
15. นายอมาตย สุปราณี ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16. นางสาวนารียา  หนุนอนันต ผูอํานวยการกองพัสดุฯ
๑7. นายสุพจน  นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไป ๗
18. นางนาฏยา  หนูสมจิตต นักบริหารงานท่ัวไป ๗
19. นายมารุต   โขขัด ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
20. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
21. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
22. นายปรีชา     ออนประชู ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
23. นายสุเรน   ตาเดอิน ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
24. นายรอบาอัน  มานะกลา อบจ.สตูล
25.  นายสุริยา   ทองศรี อบจ.สตูล
26.  นางสาวนราภัทร  ชุมจีน ผช.จนท.ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
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ขอประชุม
เลขานุการสภาฯ - บัดนี้ทานสมาชิกฯไดมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญ
นายอภิศักดิ์  อารีกุล ประธานสภาฯข้ึนทําหนาท่ี ขอใหทุกทานยืนข้ึน
ปฏิบัติหนาท่ีแทนช่ัวคราว
ประธานสภาฯ - เชิญนั่งครับ   และเชิญทานอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองคการ
นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย บริหารสวนจังหวัดสตูล ทําหนาท่ีเลขานุการสภาฯชัว่คราวกอน
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - เชิญสมาชิกฯเลือกตัวแทนมาทําหนาท่ีเปนเลขานุการสภาฯ

ช่ัวคราว  เชิญเสนอช่ือ เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมขอเสนอชื่อคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ขอผูรับรองดวย
ประธานสภาฯ - ผูรับรองถูกตอง  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ข้ึนทําหนาท่ี

เลขานุการสภาฯชั่วคราว
เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตราท่ี 25  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พฤษภาคม  2546 และแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4  พ.ศ.2552 ความวา เม่ือเปนการจําเปนเพ่ือ
ประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนสมัย
วิสามัญก็ได  หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู  อาจทําคํารองยื่นตอ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ขอใหเปดการประชุมสมัย
วิสามัญได ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ไดกําหนดสมัย
ประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  พ.ศ.2556  มี
กําหนด  7 วัน นับตั้งแตวันท่ี  20  กันยายน  2556  ถึงวันท่ี  26
กันยายน  2556  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี
13  กันยายน  2556  นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล

ประธานสภาฯ - วันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป
พ.ศ.2556 เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องสําคัญตางๆตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีแจกใหกับทุกทานแลวตอไปผมจะนําเขา
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ 1.1 ขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี

1 ครั้งท่ี  1  ประจําป พ.ศ.2556
1.2  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช
2557 ตอไปผมจะนําเขาสูระเบียบวาระท่ี 2
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ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1
ประธานสภาฯ ประจําป พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2556  ขอเชิญ

เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
เลขานุการตรวจรายงาน - ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานไดทําการตรวจรายงานการ
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ประชุมสภา สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2556  เม่ือวันท่ี  7

สิงหาคม  2556  โดยไดตรวจทานตัวอักษร  และประโยคของถอยคํา
อภิปราย ตลอดจนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลให
ถูกตองตรงกับเทปบันทึกเสียง  และการอภิปรายท่ีถูกตองตรงกับผู
อภิปรายท่ีทําการอภิปรายในการประชุมครั้งนั้น  เม่ือคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  ตรวจรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย จึงได
นําเสนอตอสภาฯ พิจารณารับรองตอไป ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกท่ีจะทําการแกไขรายงานประชุมหรือแกไขตรงไหน
อยางไร  เชิญครับ ถาไมมีผมจะขอมติ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบรับรอง
รายการประชุม  โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 19 เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบรับรองรายการประชุม  โปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ตอไปผม

จะนําเขาสูระเบียบวาระท่ี 3
ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องท่ีเสนอใหม
ประธานสภาฯ 3.1 ญัตติ พิจารณาใหความเห็นชอบการสมัครเปนสมาชิกสมาคม

องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย เชิญนายกฯ แถลง
นายองคการบริหารสวนจังหวัด - ดวยกระทรวงมหาดไทยไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม
พุทธศักราช 2555 ซึ่งระเบียบดังกลาวขอ 4 และขอ 5 ไดกําหนดไว
ดังนี้ ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายจายเปนคาบํารุง
สมาคมไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ (1) สมาคมตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เปนสมาคมท่ีประกอบดวยสมาชิกฯสวนใหญเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประเภทเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะจายคา
บํารุงสมาคมนั้น (ข) มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือการสงเสริมกิจการและ
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนสมาชิกฯ (2.) สภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใหความเห็นชอบในการเขาเปนสมาชิก
ของสมาคม ขอ 5 รายจายตามขอ 4 ใหเบิกจายไดตั้งแตใหเบิกจาย
ตั้งแตปงบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนถ่ินนั้นเขาเปนสมาชิกฯโดยให
ตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
รายละเอียดตามขอ 4 ตองมีจํานวนไมสูงเกินฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนถ่ินนั้นเนื่องดวยสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทยไดมีหนังสือขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงตั้ง
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งบประมาณคาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
ไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตั้งแตปงบประมาณ
พุทธศักราช 2557 เปนตนไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบดงักลาว และ
ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป พุทธศักราช 2555 เม่ือวันท่ี
14  ธันวาคม 2555 ไดกําหนดคาบํารุงสมาคมในอัตรารอยละ 0.1
ของรายไดองคการบริหารส วนจั งหวัดไม รวมเงินอุดหนุนใน
ปงบประมาณนั้นท้ังนี้โดยคํานึงถึงฐานะการคลังของแตละองคการ
บริหารส วนจั งหวั ดและจะเริ่ มดํ า เนินการจั ดเก็บค าบํ ารุ งใน
ปงบประมาณ พุทธศักราช 2557 ดังนั้นเพ่ือใหการเบิกจายคาบํารุง
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด แหงประเทศไทยถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนถ่ินเก่ียวกับ
คาบํารุงสมาคมพุทธศักราช 2555 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ตองสมัครเปนสมาชิกของสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล มาเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบในการสมัครเปนสมาชิกของสมาคมองคการ
บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทยตอไป

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติม ถาไมมีผมจะมติ สมาชิกฯ
ทานใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯแถลง โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  19  เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบตามท่ีนายกฯแถลง โปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ขอ 3.2 ญัตติรางขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจายประจําป
พุทธศักราช 2557 ข้ันรับหลักการ เชิญนายกฯแถลง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ขอเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดย
ใชรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปท่ีจัดทําข้ึนใหมตามหนังสือจังหวัดสตูล ดวนมาก ท่ี
สต 0023.4/ว 3084  ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2556  ซึ่งมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ หลักการ ตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557  เปนจํานวน  240,000,000.- บาท
เหตุผล 1. เพ่ือใหสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สวนราชการอ่ืน  และหนวยงาน/องคกรอ่ืน  ไดมีงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  สําหรับใชเปนหลักในการ
จายเงินของทองถ่ิน 1. เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของ
คณะผูบริหารท่ีไดแถลงไวตอสภาแหงนี้ ทานประธานสภาฯ ท่ี
เคารพกอนท่ีจะแถลงสาระสําคัญของรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  กระผมขอรายงานการ
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บริหารงบประมาณในปท่ีผานมา  ดังตอไปนี้ 1. สถานะการคลัง
1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันท่ี 12 กันยายน 2556
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 244,160,436.76 บาท
1.1.2 เงินสะสม 28,707,144.45 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 45,653,708.51 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
18,281,990.00 บาท
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11
โครงการ 18,604,800.00 บาท
1. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2556
รายรับจริงท้ังสิ้น 228,860,124.54 บาท  ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 5,905,197.74 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,190,062.41 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 5,370,914.51 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

- บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 144,721.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน 111,270.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 144,793,384.88 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 71,344,574.00 บาท
1. เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 45,545,873.42
2.รายจายจริงจํานวน  128,553,138.28 บาท  ประกอบดวย
งบกลาง 3,219,698.83 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว)

37,911,140.83 บาท

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)

73,766,810.62 บาท
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(4 )  รายจ าย ท่ีจ ายจากเงิน เงิน อุดหนุน ท่ีรั ฐบาลให โดยระบุ
วัตถุประสงค 35,788275.77 บาท
(5)  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจํานวน
27,291180. บาท
สาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ รางขอบัญญัติงบประมาณ
ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 7  ท่ี มี ว ง เ งิ น
240,000,000.- บาท นี้เปนการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบ
สมดุล โดยจําแนกประมาณการรายรับไดดังนี้
รายไดจัดเก็บเอง - หมวดภาษีอากร
เปนเงิน     7,150,000.- บาท
- หมวดค าธ รรมเนียม ค าปรั บ  และใบอนุญาต   เป น เ งิ น

1,163,000.- บาท
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน เปนเงิน     5,400,000.- บาท
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด เปนเงิน       240,000.- บาท
- หมวดรายไดจากทุนเปนเงิน 97,000.- บาท รายไดท่ีรัฐบาลเก็บ

แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- หมวดภาษีจัดสรร เปนเงิน   150,100,000.- บาท รายไดท่ี

รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- หมวดเงินอุดหนุน เปนเงิน    75,850,000.- บาทประมาณ
การรายจายไว ท้ังสิ้น  240,000,000.- บาท  จําแนกตาม
แผนงาน ไดดังนี้
ดานบริหารท่ัวไป
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  เปนเงิน  58,017,120.- บาท คิด
เปนรอยละ 24.17
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 1,469,000.- บาท

คิดเปนรอยละ  0.61
ดานบริการชุมชนและสังคม

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 2,982,800.00 บาท

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 120,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 10,552,688.00 บาท
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- แผนงานการศึกษา เปนเงิน   38,850,630.- บาท คิดเปน
รอยละ 16.19
- แผนงานสาธารณสุข   เปนเงิน   5,819,000.- บาท คิดเปน

รอยละ 2.42 - แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนเงิน  600,000.-
บาท คิดเปนรอยละ  0.25
- แผนงานเคหะและชุมชน  เปนเงิน  5,254,000.- บาท   คิดเปน
รอยละ  2.19
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนเงิน 2,949,740.-

บาท คิดเปนรอยละ 1.23 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  เปนเงิน  28,057,000.- บาท คิดเปนรอยละ
11.69
ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    เปนเงิน  77,439,530.-
บาท คิดเปนรอยละ   32.27
- แผนงานการเกษตร    เปนเงิน   4,650,000.- บาท คิดเปน
รอยละ  1.94
ดานการดําเนินงานอ่ืน
- แผนงานงบกลาง เปนเงิน   16,893,980.- บาท คิดเปน
รอยละ  7.04 ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพสาระสําคัญของ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  ท่ีคณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลไดแถลงมาท้ังหมด  เปนสวน
สําคัญของกรอบและแนวทางหลักในการใชจายงบประมาณของ
ทองถ่ินท่ีคณะผูบริหารทําข้ึนเพ่ือวางรากฐานในการพัฒนาทองถ่ิน
โดยมุงหวังใหทุกภาคสวน   ไมเฉพาะแตหนวยงานภาครัฐ  ใชกลไก
ดานงบประมาณเขาไปรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ
สังคม และความม่ันคงของทองถ่ิน  คณะผูบริหารไดเสนอขอรับ
จัดสรรงบประมาณตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้
เพ่ือสนับสนุนกลไกท่ีจะดูแลพ่ีนองประชาชนจังหวัดสตูล  ใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข  และมีความสมานฉันทกระผมหวังเปน
อยางยิ่งวา  ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  จะให
การสนับสนุนและรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ฉบับนี้  รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนจนประกาศใชบังคับเปน
กฎหมายเพ่ือเปนหลักในการใชจายเงินใหเกิดผลดีตอทองถ่ินจังหวัด
สตูลตอไป ท้ังนี้  ขออนุมัติตอสภาแหงนี้เพ่ือแกไขรายละเอียดใน
สวนท่ีเกิดจากความผิดพลาดทางธุรการดวย ขอขอบพระคุณ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดท่ีจะอภิปราย เชิญครับ  เชิญคุณอนุสรณ
มรรคาเขต
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นายอนุสรณ  มรรคาเขต - กอนอ่ืนก็ตองขอแสดงความยินดีกับพ่ีนองท่ีวาจะไดรับเงิน
งบประมาณเพ่ือไปแกไขปญหาความเดือดรอนตางๆแตวาผมก็มี
ประเด็นบางเรื่องบางมุมมองท่ีอยากจะนําเสนอใหท่ีประชุมไดรับ
ทราบก็จากการท่ีไดดูรางงบประมาณรายจายในปนี้ผมก็จะตั้ง
ขอสังเกตไวสัก 2-3 เรื่อง เรื่องแรก ถาทานเปดดูในรางขอบัญญัติจะ
เห็นวาเราไดอุดหนุนใหกับหนวยงานตางเยอะมากปนี้ ยกตัวอยาง
อุดหนุนใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องมือทางการแพทย 2,000,000.- บาท อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดหาครุภัณฑเพ่ือทดแทนและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพโรงพยาบาลควนโดน 815,000.-บาท อุดหนุน
สพส.จ.สต. เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จังหวัดสตูล 50,000.-บาท อุดหนุนหอการคา 150,000.-บาท
อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว จังหวัดสตูล 200,000.- บาท อุดหนุน
สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล 50,000.-บาท อุดหนุนสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดสตูล 1000,000.-บาท อุดหนุนเทศบาลตําบล
กําแพง 2,654,000.-บาท อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเกตรี
800,000.- บาท ท่ีผมเรียนท้ังหมดนี้จะเห็นไดวาเรามีท้ังอุดหนุน
ใหกับหนวยงานท่ีเปนของรัฐซึ่งอยูในความดูแลไมวาจะเปนกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงคมนาคม หรือวากระทรวงตางๆซึ่งผมคิดวา
หนวยงานเหลานี้เขามีหนวยงานท่ีใหญกวาอยูแลวเชนกระทรวง
สาธารณสุขเขาก็สามารถท่ีจะขอไปไดซึ่งแตวาเขาก็ขอมาท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ซึ่งผมไมแนใจวาการท่ีเขามาขอท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล เพราะเราไปเสนอใหเขาหรือวาเจาหนาท่ีของ
เราไปเสนอใหเขาหรือวาเขามาขอเองอันนี้ประเด็นท่ี 1 สวนประเด็น
ท่ี 2. การท่ีเราอุดหนุนใหกับเทศบาลตําบลกําแพง ผมจําไดวาสมัยท่ี
แลวเราก็ใหแตปนี้เราก็มีเพ่ิมมาคือองคการบริหารสวนตําบลเกตรีซึ่ง
ผมคิดวาถาเปนอยางนี้ตอไปองคการบริหารสวนตําบลทุก อบต.
เทศบาลทุกแหงเขาก็มุงมาหาเราซึ่งถาเปนอยางนี้งานของเราท่ีเปน
หลักของเราจริงๆเราก็นาจะทําลําบากเพราะงบประมาณแทบจะไมมี
นั่นคือเรื่องท่ี 2. อีกเรื่องหนึ่งจะเห็นไดวาไมวาจะเปนการทํา
แผนพัฒนาตางๆเวลามีการทําแผนจะเห็นไดวาความเดือดรอนของ
ประชาชนในเรื่องของถนนจะแทบมาเปนอันดับหนึ่งแตวาเม่ือมาดูใน
ขอบัญญัติปนี้จะเห็นไดวามีโครงการท่ีผานการนําเสนอของสมาชิกฯ
แคประมาณ 6 โครงการ ซึ่งอีกหลายๆทานก็ไมไดจัดสรรงบประมาณ
ก็เพราะวางบประมาณเราไมมีเราเอาไปอุดหนุนใหเขาเพราะวาเราก็
ตองตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องของงบประมาณตางๆวา
ดําเนินงานไดหรือไมซึ่งผมคิดวาสมาชิกฯทุกคนมีสิทธิอภิปรายสิ่งท่ี
ผมอภิปรายผมไมไดมีอคติตอฝายบริหารท้ังสิ้นเพ่ือเปนการติเพ่ือกอ
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เพ่ือการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดไมใชวาใครจะมาขอ
งานจากองคการบริหารสวนจังหวัดผมคิดวาเราก็ตองอยู ใน
หลักเกณฑดวยผมก็ขอพูดตอผมตั้งขอสังเกตอีกขอคืองบเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียนผมจําไดวาครั้งท่ีแลวเราก็ตั้งงบเอาไวแตไม
แนใจวาไมไดมีการดําเนินการหรือวาอยางไรแตปนี้ก็ขอเขามาอีกคือ
วาถาขอเขามาโดยท่ีวาครั้งท่ีแลวไมมีความพรอมผมคิดวาถาเราเอา
เงิน 10,000,000.- บาท ไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเรื่องถนนนี้ก็
จะแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบานไดและอีกอยางเรื่องนี้
เรื่องใหญการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนผมวานาจะเปน
งานของรัฐบาลอันนี้เปนขอสังเกตของผมตอไปอีกเรื่องจากการท่ีผม
ไดบวกตัวเลขคราวๆท่ีเราไดอุดหนุนใหกับหนวยงานตางๆผมคิดวา
ประมาณก็สิบสี่ถึงสิบหาลานบาทซึ่งถาหากเราเอาตัวนี้มาทําในเรื่อง
ของถนนทานสมาชิกฯก็นาจะไดรับโอกาสท่ีจะไปบอกกับชาวบาน
ไม ใช ว าสมาชิกฯมีหนา ท่ี มีส วนร วมเ พียงแคตอนยกมือผ าน
งบประมาณเท านั้ น เรา ก็น าจะใหสมาชิกฯคืออยากจะให มี
งบประมาณของสมาชิกฯหลายๆทานเขาสูการพิจารณาขอบัญญัติ
เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับชาวบานผมก็ตั้ง
ขอสังเกตแคนี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายเปนอยางอ่ืน เชิญครับ ถาไมมีเชิญ
นายกฯแถลง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกฯท่ีไดกรุณาใหความเห็นในสวน
ของขอบัญญัติท่ีทางคณะผูบริหารไดดําเนินการผมอยากจะเรียน
ชี้แจงอยางนี้วาในสวนงบอุดหนุนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลได
อุดหนุนไปกับหนวยงานตางๆเพ่ือดําเนินการนั้นจริงๆแลวสวนหนึ่ง
เกิดจากหนวยงานตางๆเขารองขอมาใชครับหนวยงานเหลานั้น
อาจจะมีงบประมาณของตัวเองท่ีดําเนินการอยูแลวแตในเม่ือไม
เพียงพอเขาก็ไดทําหนังสือขอมาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลซึ่ง
เราก็จะตองพิจารณาเติมเต็มในสวนท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนใน
ภาพรวมของพ่ีนองประชาชนเชนงบประมาณในสวนของการอุดหนุน
อุปกรณเครื่องมือทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลผานสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดผมอยากจะเรียนวาการอุดหนุนในลักษณะนี้จริงๆ
แลวองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลทํามาทุกปโดยเราก็กระจายไป
ตามโรงพยาบาลตางๆก็จัดคิวกันไปทุกโรงพยาบาลก็ขาดเครื่องมือ
อุปกรณชิ้นสําคัญบางชิ้นอยูซึ่งเพ่ือชวยเหลือชีวิตพ่ีนองยามฉุกเฉิน
งบประมาณของสาธารณสุขเองในเรื่องของเครื่องมือตอนหลังรูสึกวา
จะนอยลงเขาวาอยางนั้นก็ไดการจัดสรรไปบางสวนก็ถือวาเปน
ประโยชนกับพ่ีนองประชาชนในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด



๑๑

อุดหนุนไปผมอยากจะเรียนวายกตัวอยางในสวนของโครงการระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลตําบลกําแพงนั้นผมจะอยากจะ
เรียนวางบประมาณท่ีเทศบาลตําบลกําแพงไดรับจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมถาผมจําไมผิดในวงเงิน
199,000,000.-บาท เปนวงเงินท่ีจะตองดําเนินการตอเนื่อง 3 ป
ซึ่งในสวนนั้นทองถ่ินเราเองจะตองสมทบ 10% ตอนนี้เทศบาล
ตําบลกําแพงเองเปนทองถ่ินขนาดเล็กถาใหสมทบ 10% ของวงเงิน
ภายใน 3 ปนี้ทางเทศบาลเองไดหารือมาท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดวาเขาไมไหวเพราะฉะนั้นใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวม
ดวยในเรื่องของการกอสรางบอบําบัดขยะซึ่งโดยอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเองระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของ
จังหวัดนี้เปนอํานาจหนาท่ีโดยตรงขององคการบริหารสวนจังหวัดอยู
แลวผมอยากจะเรียนวาดวยภาระหนาท่ีอันนี้เราก็เลยสมทบรวมกับ
เทศบาลตําบลกําแพงโดยแบงกันคนละครึ่งก็จะดูวางบในแตละปนี้
ตกมาเทาไหรเราก็จะสมทบ 10 % ของงบแตละปท่ีทางกระทรวง
ทรัพยากรฯจัดมาใหปทีแลวผมจําไดวางบประมาณ 2556 เราก็ได
สมทบไปอุดหนุนไปใหเทศบาลตําบลกําแพงเพ่ือสมทบตรงนี้สองลาน
เศษๆปนี้ก็ยังตองตอเนื่องปหนาอยากจะเรียนวายังตองมีอีก 1 ป
เพราะวางบเขาตอเนื่อง 3 ป เราก็ชวยเขา 3 ป ในเรื่องของเงิน
สมทบ 10% ตรงนี้ อันนั้นในสวนของบอกําจัดขยะสวนโครงการของ
องคการบริหารสวนตําบลเกตรีท่ีเพ่ิมข้ึนมาในปนี้ผมอยากจะเรียนวา
จริงๆแลวโครงการนี้องคการบริหารสวนจังหวัดอยากจะไปทําเองแต
เนื่องจากวามันมีระเบียบซึ่งเราไมสามารถดําเนินการเองไดเราจําเปน
จะตองอุดหนุนคืออยางนี้ผมไดวางนโยบายใหกับทองถ่ินในการเขา
รวมกิจกรรมกับองคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องของการแขงขัน
ฟุตบอลสตูลลีกวาทองถ่ินท่ีไดรับชนะเลิศเราจะพิจารณางบประมาณ
ใ ห ล ง ใ น พ้ื น ท่ี จํ า น ว น  2 ,000,000.-บ า ท  ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ
1,000,000.บาท องคการบริหารสวนตําบลเกตรีไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศมาเพราะฉะนั้นในสวนนี้เราก็ใหองคการบริหารสวนตําบล
เกตรี เสนอโครงการมาวาเขาจะขอโครงการอะไรลงไปท่ีพ้ืนท่ีเขา
บางเพ่ือใหเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนในตรงนั้นองคการ
บริหารสวนตําบลเกตรีก็เสนอมาในสวนของสนามกีฬาตําบลซึ่งพ้ืนท่ี
จะกอสรางเปนพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเกตรีเราไม
สามารถลงไปดําเนินการเองไดถาเราไปดําเนินการเองเทากับวา
องคการบริหารสวนตําบลเกตรีจะตองยกพ้ืนท่ีตรงนั้นใหมาเปนพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดสนามกีฬานั้นก็จะเปนสนามกีฬาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดไปเนื่องจากขอบังคับตรงนี้ระเบียบตรงนี้
มันบังคับอยู เราก็เลยใชวิธีการอุดหนุนใหกับหนวยงานซึ่งตาม
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ระเบียบแลวสามารถดําเนินการไดผมคิดวาเราอยาไปเครียดในเรื่อง
ของวาเราจะไดทําหรือไมไดทําขอใหเปนประโยชนของพ่ีนอง
ประชาชนใครทําก็ไมเปนไรในสวนของงบประมาณอุดหนุนซึ่งเรา
ดําเนินการอยูตอนนี้จริงๆแลวจะวามากไปก็ยังไมมากเขาใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุดหนุนไดไมเกิน 10 % ในสวนของการศึกษา
กับสาธารณสุขเขาวาอยางนั้นซึ่งในสวนนี้ ไมตองขออนุมัติจาก
คณะกรรมการกระจายอํานาจจังหวัดดวยซ้ําไปแตวามีหลายโครงการ
มีบางสวนซึ่ ง ไม ใชอยู ใน 2 ด านนี้ เ ราจะตองขออนุ มัติจาก
คณะกรรมการกระจายอํานาจจังหวัดซึ่งเขาควบคุมเราอีกชั้นหนึ่งซึ่ง
คณะนี้ โ ครงการของ เรา ท่ีขอ เสนอเข า ในขอบัญญัติ ได ผ าน
คณะกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดไปเรียบรอยหมดแลวซึ่ง
ผมคิดวาในสวนของการอุดหนุนตรงนี้ไมไดผิดระเบียบซึ่งสวนใหญก็
เปนประโยชนของพ่ีนองประชาชนโดยภาพรวมและอีกหนึ่งโครงการ
ท่ีทานสมาชิกฯไดอภิปรายในเรื่องของการเตรียมความพรอมสู
อาเซียนผมอยากจะเรียนวาป 2556 เราไดดําเนินการไปแลวไมใช
ไมไดดําเนินการงบนี้ถาติดตามดีๆทานจะทราบวา 10,000,000.-
บาท เราจะเอามาทําอะไรการเตรียมความพรอมสูอาเชี่ยนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เราไปทํากับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมท้ัง
จังหวัดสตูล เราจางครูตางชาติ 32 คน ในปงบประมาณ 2556 ปนี้
ผมเห็นวาโครงการนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนเห็นดวยและก็ตอบรับอยาง
ดีวาครูตางชาติท่ีเราจัดลงไปสอนในโรงเรียนเกิดประโยชนมากมาย
มหาศาลกับเด็กนักเรียนของเราตอนนี้เริ่มท่ีจะพูดภาษาอังกฤษไดมี
ความเคยชินมากข้ึนซึ่งในสวนนี้ผมคิดวาใน 2-3 ปนี้เราจําเปนท่ี
จะตองทําอยางตอเนื่องเพราะวาการฝกการพูดในเรื่องของภาษานั้น
อยูท่ีความเคยชินอยูท่ีความไดใชอยูอยางสมํ่าเสมอถาหากวาไดใช
บางไมไดใชบางเราสอนปหนึ่งเราก็หยุดไปและก็มาสอนใหมใน
ลักษณะนี้ผมเขาใจวาความตอเนื่องมันไมมีเพราะฉะนั้นในสวนนี้เปน
การลงทุนในภาพรวมของการศึกษาซึ่งบางครั้งนี้ผมอาจจะตองใช
เวลานิดหนึ่งแลวก็อาจจะเห็นผลไมทันทีผมคอนขางจะม่ันใจวาการท่ี
เราเดินทางในแนวทางลักษณะนี้หลายๆทองถ่ินท่ีเราวาเราคิดข้ึนมา
ในลักษณะนี้ไดผมอยากจะเรียนวาตัวนี้จะเปนตัวหนึ่งท่ีจะเปาหมาย
ไปสูอนาคตสตูลป 2560 ท่ีเราไดวางอนาคตสตูลท่ีเราบอกวาจะทํา
ใหคนสตูล 100,000 คน จาก 300,000 คน ของประชากร
ท้ังหมดพูดภาษาท่ีสองใหไดตัวนี้ก็เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการก็
ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณเส็น ยาประจัน
นายเส็น  ยาประจัน - ผมอยากจะสอบถามประธานสภาฯผานไปยั งนายกฯ

งบประมาณ 2,000,000.-บาท ท่ีเราสนับสนุนนั้นตอนนี้เราไดบอ
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กํ า จั ด ขยะนั้ น ไ ด ดํ า เ นิ น ก าร ไป ถึ ง ไหนและ ก็ งบประมาณ
10,000,000.-บาท เปนงบท่ีเราอุดหนุนใหกับโรงเรียนตางๆวันนี้
เราไดประเมินวาเราไดผลมากนอยแคไหนถาเปนงบท่ีดีก็อยากทราบ
แคนี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯ แถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - บอขยะตอนนี้ถาหากวาทานเขาไปถนนสายหนาอําเภอละงู

ใหมจาก 3 แยกปากทางเขาไปประมาณ 500 เมตร ทานมองไป
ทางขวาพ้ืนรูสึกประมาณ 77 ไร คือมันเปนโครงการตอเนื่องตั้งแต
สมัยผมเปนนายกเทศมนตรีตําบลกําแพงมาเม่ือกอนตรงนั้นเปนภูเขา
ขยะผมเขาใจวาทานสมาชิกฯในพ้ืนท่ีทานหรน  อุศมา เลาให
ทานเส็น ยาประจัน ฟ งได เลยป ท่ีแล ว กับปนี้สภาพพ้ืนท่ี มัน
เปลี่ยนแปลงไปยังไงแลวขณะนี้ขยะกองนั้นละลายหายไปหมดแลว
ปรับพ้ืนท่ีกําลังจะกอสรางเปนตัวอาคารโรงงานแยกขยะโดยระบบ
สายพาน 1 โรงโรงใหญเทาท่ีผมไดศึกษาแบบแปลนเขาจะมีโรงงาน
หมักปุยอินทรียจากขยะอยูในพ้ืนท่ีนั้นดวยซึ่งจะเปนระบบครบวงจร
ท่ีทางสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเห็นชอบ
โครงการและก็ไดจัดงบประมาณมาทําไปแลว 1 ป และก็จะทําตอไป
อยางตอเนื่องภายใน 3 ปนี้เราจะไดใชบอบําบัดขยะท่ีเปนแบบครบ
วงจรท่ีวาสวน 10,000,000.-บาท ผมอยากจะเรียนวาเราไมได
อุดหนุน มันเปนงบท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการเองเรา
จางครูตางชาติ 32 คน แลวเราก็เชิญโรงเรียนมัธยมท้ังหมดมา
ประชุมหารือกันแบงโควตากันก็จัดคิวกันไปผมอยากจะเรียนวาความ
คุมคาของโครงการนี้โดยปกติแลวโรงเรียนตางๆเขามีการจางครู
ตางชาติพวกนี้อยูบางแลวเขาดําเนินโครงการโดยจางปละ 10 เดือน
เทอมละ 5 เดือน ของเรานี้เราไปสอนเสริมนอกจากการสอนปกติ
ตามหลักสูตรของเราจะเขาไปดูแลในเรื่องของการฝกพูดฝกฟงใน
เรื่องของทักษะตรงนี้มากวาเพราะฉะนั้นนี้ในสวนของ 1 เดือน ท่ีเขา
ทําขอสอบ เตรียมสอบ และตรวจขอสอบนี้ ครูตางชาติพวกนี้ไมตอง
ทํางานเราจะใหครูเหลานี้ทํางานอยูในโรงเรียนเทอมละ 4 เดือน อีก
1 เดือน เราเอาครูตางชาติมาใหหนวยงานตางๆท้ังจังหวัดสตูล ให
เขาเรื่องขอเรามาวาหนวยงานไหนตองการครูตางชาติเพ่ือเขาไปฝก
ในเรื่องของภาษาท่ีหนวยงานของเขาใหกับเจาหนาท่ีพนักงานของ
เขาซึ่งเทอมท่ีแลวเราก็ดําเนินการไปก็ไดรับคําชมจากหนวยงาน
พอสมควรตอนนี้กําลังจะปดเทอมเราก็ดําเนินการตอเนื่องกิจกรรมนี้
ผมเรียนวาคอนขางจะเปนกิจกรรมท่ีสมบูรณแบบเราก็ติดตาม
ประเมินอยู เปนระยะๆไดรับความพึงพอใจจากโรงเรียนตางๆ
มากมายพอสมควรทีเดียวเขาบอกวาตั้งแตเปดโรงเรียนมาเขาไมเคย
มีครูตางชาติเขาไปสอนมาซึ่งผมเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัด
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ไดรับคําชมจากโรงเรียนตางๆมากโรงเรียนประถมสามารถท่ีจะขอมา
ใชครูในชวง 1 เดือน ไปเขาคายปดเทอมอะไรอยางนี้ทําไดเราก็เปด
กวาง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  ถาไมมีผมก็ขอมติ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบ
รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พุทธศักราช 2557  โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 19  เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2557
โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - ส รุ ป ท่ี ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ต อ ไ ป ผ ม จ ะ ใ ห เ ลื อ ก

คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญสมาชิกฯเสนอ เชิญคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา - ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

ดังตอไปนี้ 1.  นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล
2.  นายสมหมาย   ตุกังหัน
3.  นายอาบู   ฮะอุรา
4.  นายธรรมศักดิ์ แดงนอย
5.  นายนิคม   บัวนวล
6.  นายสมพล  อาดํา
7.  นายอนุสรณ  มรรคาเขต
ขอผูรับรองดวย

ประธานสภาฯ - ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกฯทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนไหม ก็ให
สมาชิกฯกําหนดยื่นคําแปรญัตติ เชิญครับ เชิญคุณอนุสรณ
มรรคาเขต

นายอนุสรณ   มรรคาเขต - เนื่องจากวาในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
จะพิจารณา 3 วาระรวดไมไดเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอใหมีการ
กําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติ ก็คือ ผมเสนออยางนี้นับตั้งสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล รับหลักการขอบัญญัติ ดังกลาว ในเวลา
10.30 น. ก็ใหผูใดท่ีจะยื่นคําแปรญัตติก็ใหสามารถยื่นไดตอ
คณะกรรมการแปรญัตติไดจนถึงเวลา 14.00 น. ของวันท่ี 20
กันยายน 2556 ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯเห็นเปนอยางอ่ืนไหม ถาไมมีก็ถือใหเปนไปตามท่ี
เสนอมา ตอไปเชิญเลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ - การนัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรกผมขอนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล เรื่องงบประมาณรายจายประจําป  2557  ในวันท่ี 20
กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมประธานสภา
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องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล และกําหนดนัดประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป  2556  ในวันท่ี 21  กันยายน
2556  เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เนื่องดวยการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายไมสามารถพิจารณา 3 วาระรวดเดียวได ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ตอไปขอ 3.3 ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวาง จํานวนเงิน 5,500,000.-บาท เชิญนายกฯแถลง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ก็จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปพุทธศักราช
2556 เพ่ือโอนตั้งจายเปนรายการใหม ดวยกองชางมีความประสงค
จะอนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พุทธศักราช 2556 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดเงินอุดหนุน
ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน
เปนสาธารณะประโยชน รายการท่ี 1.4 อุดหนุนแขวงการทางสตูล
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง จํานวน
5,500,000.-บาท โดยขอโอนลดงบประมาณจากหมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดิน และสิ่งกอสรางประเภทไฟฟา รายการท่ี 1.1 คาติดตั้งเสา
ไฟฟาสองสวางจํานวน  5,500,000.-บาท ท้ังนี้คณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจระดับจังหวัดมีมติเห็นชอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งงบประมาณอุดหนุนแขวงการทางสตูลใน
โครงการดังกลาวเม่ือคราวประชุมครั้ง ท่ี 2/2556 ในวันท่ี 9
เมษายน  2556  รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณท่ีได
แจกจายใหกับทุกทานไปแลวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพุทธศักราช
2541 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 27 ท่ีบอกวาการโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ินเพ่ือใหเปนไประเบียบท่ีอางถึงจึงขอ
เสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป
โครงการนี้ผมอยากจะเรียนเพ่ิมเติมวาเดิมทีองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ตั้งไวเพ่ือดําเนินการเองแตหลังจากท่ีไดประสานไปกับ
แขวงการทางแลวเขาบอกวางานเสาไฟฟาแบบเสาสูงควรจะใหแขวง
การทางเปนผูดําเนินการเพราะวาดําเนินการเสร็จแลวอุปกรณตางๆ
เขาจะตองดูแลและก็ตองมีการตัดถนนดวยถาเราไปทําเองบางครั้ง
มันจะไมสะดวกในหลายๆเรื่องเขาบอกวาขอใหตั้งเปนงบอุดหนุนให
เขาซึ่ ง ในส วนนี้ อ งค การบริหารส วนจั งหวั ด  ทํ า เ รื่ อ ง ไปยั ง
คณะกรรมการกระจายอํานาจจังหวัด ก็ใหความเห็นชอบมาแลวก็
เลยขอเปลี่ยนหมวดจากการตั้งในรายการท่ีเราดําเนินการเองของ
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ปงบประมาณ 2556 ท่ีผานมาก็ขอเปลี่ยนเปนอุดหนุนใหกับแขวง
การทาง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดท่ีจะอภิปรายในสิ่งท่ีนายกฯแถลง เชิญคุณ
สมหมาย  ตุกังหัน

นายสมหมาย ตุกังหัน - หลายๆครั้งท่ีผมไมไดรายงานตัววาผมอยูเขตไหนเพราะผม
เปนกรรมการสภาจังหวัดผมเปนสมาชิกฯซึ่งเหมือนกับวาเราดูแลท้ัง
จังหวัดไมแบงพวกวันนี้ขออนุญาตนําเรื่องถามนายกฯในสวนของการ
ตั้งงบประมาณผมขอทําใหมในสวนของท่ีทานรายงานมาวาจะให
สมาชิกฯเห็นชอบในสวนของงานอุดหนุนไฟฟาผมอยากทราบวา
อุดหนุนแลวไฟฟาเหลานั้นจะไปตั้งอยูสวนไหนของจังหวัดสตูล สวน
ประเด็นท่ี 2 ในสวนงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ป
2556 ท่ีคางเพราะผมมาเปนสมาชิกฯปกวาๆแตวาวันนี้ผมไมมีดิน
สักกอนถาอยูนานๆอยางนี้ผมคิดวาอนาคต 4 ป ผมมาไมไดท่ีนี่
แนนอนเพราะฉะนั้นผมอยากจะนําเรียนทานประธานสภาฯผานไป
ยังนายกฯอนาคตถาอยากเห็นผมเขามาอยูสภาฯและใหสภาฯมีสีสัน
ตอไปกรุณาเซ็นสัญญาใหผมไดแลวโครงการของผม ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญนายกฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ในสวนของเสาไฟฟาผมอยากจะเรียนวาชุดนี้เปนชุดโซนของ

อําเภอละงูเปนเสาสูงเหมือนกับท่ีเราเคยทําตั้งแตทุงนุยเขามาในเมือง
ถาผมจําไมผิดมีอยูรูสึกวา 7 ตน จะเปนอยูในพ้ืนขององคการบริหาร
สวนตําบลปากน้ําท่ีบริเวณจุดชมวิว 2 ตน สามแยกลาหงา 1 ตน สี่
แยกธนาคารกรุงเทพ  1  ตน สามแยกปากทางทาแลหลา 1 ตน
และก็สามแยก ปตท.ทางไปทุงหวา 2 ตน อันนั้นคือสวนของเสา
ไฟฟาในอนาคตก็เขาใจวาคงจะลงพ้ืนท่ีของทานสมหมาย  ตุกังหัน
ในพ้ืนท่ีทาแพอันนั้นในล็อคตอไปเกาะกลางแมวาจะเปนเกาะเทียม
อีกสวนหนึ่งในเรื่องของงบประมาณท่ีไดลงไปแลวในป 2556 ผม
อยากจะเรียนสมาชิกฯวาในระบบงบประมาณนี้ โดยปกติแลว
โครงการซึ่งเปนโครงการท่ีเปนกิจกรรมท่ีเราดําเนินการใหกับ
ประชาชนนี้เราจะพยายามทํากอนสวนโครงการท่ีเปนท่ีดินและ
สิ่งกอสรางถนนเราจะมาดําเนินการในชวงปลายปงบประมาณ
เพราะวาในสวนนี้เราสามารถท่ีจะกันเงินไวทําในปตอไปไดซึ่งขณะนี้
ผมอยากจะเรียนวากําลังเรงในเรื่องของการทําสัญญาเพราะวาเงิน
มันเพ่ิงเขามาครบก็คิดวากอนวันท่ี 30 กันยายน 2556 นี้หลายๆ
โครงการคงจะไดเซ็นสัญญาท่ีเปนของป 2556 ก็คงจะเหลืออยูไมก่ี
โครงการท่ีจะกันเงินไปแบบท่ีไมทําสัญญาไปทําสัญญาในป 2557
ทานสบายใจได ขอบคุณครับ
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ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม ถาไมมีผมจะขอมติ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช
2556 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
จํานวน 5,500,000.-บาท โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 16  เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2556 เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการติ ดตั้ ง ไฟฟ าแสงสว า ง  จํ านวน  5 ,500,000.-บาท
โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ  ตอไปผมจะนําเขาสู

ระเบียบวาระท่ี 4
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืน ๆ
ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอ  เชิญคุณเส็น  ยาประจัน
นายเส็น   ยาประจัน - มีเรื่องคือสืบเนื่องมาจากถนนสายบานควนเก-อุไดเจริญ

ตอนนี้เปนหลุมเปนบอเยอะก็อยากจะฝากจะฝากทานประธานฯผาน
ไปยังคณะผูบริหารใหชวยซอมหลุมบอเพ่ือจะไดความปลอดภัยของพ่ี
นองประชาชนท่ีสัญจรไปมาหรือวาสวนราชการก็ใชเยอะเพราะเปน
ถนนท่ีติดตอระหวางอําเภอและอีกประเด็นหนึ่งก็ถนนสายบาน
แป-ระใต บานทางยางเปนหลุมเปนบอเยอะก็ฝากทานประธานผาน
ไปยังนายกฯดวยและสาย 3 หมูท่ี 5 กับหมูท่ี 1 ตําบลแป-ระ เปน
ถนนระหวางหมูบานตอนนี้ก็เปนหลุมเปนบอก็ฝากทานประธานฯไป
ถึงนายกฯดวยพ่ีนองประชาชนท้ัง 3 แหงนั้นเดือดรอน เนื่องจากวา
มันอันตรายเวลาจะใชสัญจรไปมาหรือวามีกิจกรรมตางๆผม
ขอขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณสานิตย   ยอดรุง
นายสานิตย   ยอดรุง - ผมมีเรื่องท่ีชาวบานฝากมาคือเรื่องถนนสายโรงเรียนบานราไว

ตอนนี้เปนหลุมเปนบอมากทําใหประชาชนและนักเรียนสัญจรไปมา
ลําบาก ขอบมากครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนไหม เชิญคุณอะหมาด   หลงจิ
นายอะหมาด   หลงจิ - ผมก็มีเรื่องขอบคุณกับผูบริหารทุกทานท่ีไดอนุมัติงบประมาณ

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเก่ียวกับเรื่องคลองสวยน้ําใสท่ี ตําบลฉลุง หมูท่ี
11 เม่ือวันท่ี  12  กันยายน 2556  ท่ีผานมาจริงๆ แลววันกอนก็
ไดประสานทางทานนายกฯแตวาไดทราบขาววาทานนายกฯมีภารกิจ
เลยก็ทางสิ่งแวดลอมก็เชิญใหผมเปนประธานฯเปดแทนในวันนั้นรูสึก
วาการท่ีทางหนวยงานท่ีมาใหความรวมมือสถาบันการศึกษาโรงเรียน
สามัญและเอกชนมารวมดวยประมาณ 5  โรงเรียน ท้ังหมดท่ีมารวม
งานประมาณ 400-500 คน วันนั้นก็มีการเลี้ยงมือเท่ียงก็ในงานวัน
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นั้นก็สําเร็จบรรลุไปดวยดีทางชุมชนก็ฝากขอบคุณมาทางนายกฯและ
คณะผูบริหารทุกทานและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความเดือดรอนของ
ชุมชนท่ีหมู 2  เทศบาลตําบลฉลุง เก่ียวกับเรื่องสะพานท่ีหลังวัดดุล
ยารามก็เดือดรอนหลายปแลวตรงนั้นชาวบานก็ฝากนําเสนอมาถึง
นายกฯแลวก็อีกโครงการเก่ียวกับสืบเนื่องมาจากน้ํากัดเซาะตลิ่งหมูท่ี
3 ถนนสายนั้นก็เปนถนนขององคการบริหารสวนจังหวัด ระหวางหมู
2 รอยตอตําบลบานควนถึงตอนนี้ก็เพราะหมูท่ี 1 เขาไดทําโครงการ
เข่ือนหินท้ิงฝายหมูท่ี 1  และก็ตอนนี้น้ําก็ไปกระทบฝงหมูท่ี 3 รูสึก
วาเสนทางตรงนั้นก็เริ่มเสียหายรวมท้ังบานเรือนของชาวบานและ
ถนนขอฝากไวดวย  ขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ/ปฏิบัติหนาท่ี - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณจํารูญ   ดีเสาวภาคย
แทนประธานสภาฯ
นายจํารูญ ดีเสาวภาคย  - ผมยินดีมากท่ีไดมาพูดในวันนี้ในเรื่องของกองงานตางๆขอ

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความเครงครัด
มีระเบียบวินัยอยูในขอระเบียบขอบังคับแตปญหามีอยูวาผมคนหนึ่ง
ท่ีนําเรื่องเขาแผนนําความเดือดรอนของประชาชนเขามาสูองคการ
บริหารสวนจังหวัดเ พ่ือปรึกษาหารือและนําโครงการตางๆท่ี
ประชาชนและไดรับคําม่ันสัญญาจากพ่ีนองประชาชนวาจะทําใหจะ
เขาแผนใหแตงบประมาณยังไมพูดถึงเพราะงบประมาณขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล มีนอยไมสามารถท่ีจะใหคํ่าม่ันสัญญาท่ี
ชัดเจนไดผมเลยนําโครงการตางๆตามข้ันตอนขบวนการของการเขา
แผนข้ันตอนเขาแผนอันดับแรกสวนใหญแลวสมาชิกฯจะไปดูใน
แผนงานแตเม่ือไปดูแลวไมมีอยูในกองแผนก็นําเรื่องนี้ไปปรึกษาฝาย
กองชางซึ่งมีเจาหนาท่ีรับเรื่องอยูแลวไปตามขบวนการข้ันตอนของ
ระบบงานราชการในเม่ือผมนําเรื่องเขาไปสูกระบวนการตามข้ันตอน
ไปปรึกษาฝายกองชางผมก็เขียนเปนลายลักษณอักษรขอใหเขาแผน
ใหดวยเพ่ือรองรับงบประมาณในปตอๆไปแตเม่ือนําเรื่องเขาไป
ปรึกษาฝายกองชางเขาก็บอกวาไมเปนไรเดี๋ยวจะจัดการใหดวยความ
เรียบรอยปรากฏวา 2 รายการไมมีอยูในแผนเลยแมแตโครงการ
เดียวนี่คือการทํางานของเจาหนาท่ีดวยความเครงครัดมีระเบียบวินัย
ผมอยากชี้แจงใหทานประธานสภาฯทราบผานทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ซึ่งบางทีทานไมรูทานมีงานเยอะไมได
สอดสองดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราในฐานะเปนสมาชิกฯเราตองดูแล
ใหทานในฐานะอยูฝายสภาฯฝายตรวจสอบและดูแลความเรียบรอย
สวนเรื่องท่ี 2  ท่ีผมจะนําเรียนในเรื่องนี้เรื่องของการเบิกจายเงินคา
เดินทางไปราชการผมเคยทําเรื่องหนังสือยืมรถขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล เพ่ือไปประชุมราชการตามคําเชิญขององคกรตางๆ
ท่ีไปรวมประชุมดวยกันปรากฏวาก็ไดรับคําตอบรับจากทานปลัดฯ
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ดวยดีใหยืมรถไป 1 คัน ท่ีผมยืมไปในวันนั้นดวยเหตุผลรถผมมีอยูคัน
หนึ่งเขาอูซอมก็ไมมีรถจะเดินทางไปจังหวัดระนองในวันนั้นก็เลยยืม
ทานปลัดฯทานก็อนุญาตใหนํารถไป 1  คัน เม่ือนํารถกลับมาท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดนตรวจสอบรถมีรอยขีดขวนไม
ทราบวาทานประธานสภาฯพาไปตรงไหนผมใหเหตุผลวาผมพาไป
จอดใตตนไมและก็มีรอยตนไมขีดขวนนิดหนึ่งก็พูดกันในสภาฯม่ัวไป
หมดนี่คือองคกรภาคประชาชนท่ีรวมกันทํางานใหกับเราทานรูไหมวา
รถคันนั้นท่ีผมยืมไปดวยความจําเปนจริงๆผมทําหนาท่ีสมาชิกสภาฯ
จังหวัดรวมเกือบ 30 ป อยูในองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไมเคย
ใชรถขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล แมแตครั้งเดียวในชีวิตแต
ครั้งนี้เปนครั้งแรกโดนตรวจสอบทันทีความเปนจริงรถท่ีใชถาไมเกิด
อุบัติเหตุถึงกับรายแรงผมคิดวาการใชงานรถมีรอยขีดขวนนิดหนอย
ถือเปนเรื่องปกติธรรมดารถมันตองใชงานไมตองมาพูดอะไรกันให
มากมายท่ีพูดกันมากมายสงสัยวาผมจะขอยืมอีกครั้งก็เลยตําหนิตั้งไว
กอนเปนเรื่องยากท่ีจริงรถในฐานะตําแหนงประธานสภาฯเขามีใหใช
อยู 1  คัน แตผมไมมีรถใชพอขอยืมแลวมีปญหาทันทีอยามองขาม
สมาชิกฯวาไมมีอะไรตอไปนี้ทานทําตรงไหนทําอะไรไมถูกตองเรามี
หนาท่ีตรวจสอบตองทําตามหนาท่ีเหมือนกับทานทําสวนอีกเรื่องท่ี
ผมจะพูดเรื่องการเบิกจายน้ํามันผิดพลาดขอเทคนิคบางอยางในการ
เบิกจายน้ํามันผมนํารถองคการบริหารสวนจังหวัดไปปรากฏวาในบิล
เบิกจายน้ํามันไมไดลงนามในนามขององคการบริหารสวนจังหวัดไป
ลงในนามของนายจํารูญ  ดีเสาวภาคย ผู เดินทางไปกับรถของ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีปญหานิดหนอยผมเลยนําเรื่องสูปลัดฯ
ใหชวยดูแลใหดวยท่ีจริงแลวนาจะมีชองวางของระเบียบผมไป
ราชการมีหนังสือเดินทางท่ีจริงไมตองใหมากเรื่องตรงไหนทําไดก็ทํา
เราไมขัดระเบียบและผมก็ไมใชนําเงินงบประมาณหรือคาใชจาย
เดินทางไปนอนท่ีบานผมไปประชุมจริงๆบางครั้งการทํางานของ
เจาหนาท่ีเบิกจายโดยพลกาลเบิกไปแลวไปนอนท่ีบานไมไปประชุมก็
มีใหทานทบทวนการทํางานของทานดูบางวาการผิดเล็กๆนอยๆใน
ตัวอักษรเปนเรื่องไมรายแรงทานทําไดก็ทําเลยเพราะไมใชการ
คอรัปชั่นเราไปประชุมจริงๆมีหลักฐานการเดินทางมายืนยันทุกครั้งนี่
เปนการติเพ่ือกอใหทานไดทํางานใหรอบคอบกวานี้และอยาเอา
อํานาจสวนตัวมาเปนอคติกับทานสมาชิกฯโดยท่ีมองทานสมาชิกฯวา
ไมมีอะไร ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย   ตุกังหัน
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในสวนของผมอยากจะทําความเขาใจในสวนของกองกิจฯซึ่ง

เปนกองท่ีสมาชิกฯอยูเหมือนกับวาเปนบานของสมาชิกฯซึ่งตรงนี้ผม
มาหลายๆครั้งก็เห็นวากองกิจฯบุคลากรนอยในสวนของการทํางาน
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ตรงนั้นและวันนี้ในสวนของการประชุมสภาฯก็เปนหนาท่ีของกองกิจ
ฯแตวาชางเทคนิคไมมีวันนี้นายกฯก็เสียงไมดีผมฟงแลวเครื่องเสียง
มันสะทอนมากถาเปนไปไดหาคนมาอีกใหพ่ีนองชาวสตูลไดมีงานทํา
ฝากทานประธานฯผานไปยังนายกฯใหชวยจางคนมาเพ่ือมาชวยกอง
กิจฯในสวนของผมก็อยากทําหนาท่ีและก็อยากเห็นสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดพรอมท่ีจะทําหนาท่ีไดทุกอยาง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณอะหมาด    หลงจิ
นายอะหมาด   หลงจิ - มีอยูเรื่องหนึ่งเก่ียวกับพ่ีนอง หมูท่ี 10 และก็พ่ีนองขางเคียง

พ่ีนองไดรองเรียนตรงนี้มีปญหาเรื่องปลนจี้บอยครั้งและก็ผมจะฝาก
ทานนายกฯใหชวยพิจารณางบประมาณท่ีเหลือหรือวาฝากใหแขวง
การทางเขาพิจาณาตรงนี้ดวย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์    ประทีปรัศมีกุล
นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล - จากการทํางานท่ีผานมาท่ีเราขาดการประสานหรือทําความ

เขาใจท่ีตรงกันซึ่งเราจะไดเห็นชัดเจนผมเขามาอยูท่ีนี่ปกวาๆไมเคย
เห็นทานจํารูญ  ดีเสาวภาคย  ลุกข้ึนมาอภิปรายซึ่งโดยตําแหนงนั้น
เปนตําแหนงของประธานสภาฯคือเปนผูนําฝายนิติบัญญัติในสวนของ
ฝายบริหารก็มีทานนายกฯเปนผูนําในสวนของขาราชการก็มีปลัดฯ
อยูผมอยากหารืออยางนี้ เราเขามาอยูตรงนี้รวมกันซึ่งจะตอง
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันแตนั่นเราไมมีการกระทําในดานนี้ท่ี
เปนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการทํางานขาดการประสานท่ีดีตอกันผม
ขอหารือในเรื่องของการจัดฝกอบรมท่ีผานมานั้นเราจะเห็นวาจัด
อบรมสมาชิกฯท่ีผานมาสมาชิกฯแตละคนไมสามารถรับรูไดเลยวา
วิธีการสัมมนานั้นวิทยากรท่ีจะเอามานั้นมีความรูมากนอยแคไหนสิ่ง
อยางนี้เราตองไมลืมวาในสภาฯของเรานั้นจากอดีตท่ีผานมาในป
2556 นั้นในการจัดการสัมมนาของสมาชิกฯและเจาหนาท่ีนั้นเราจะ
เห็นไดชัดเจนวาสมาชิกฯไมสามารถท่ีจะรับรูในเรื่องตางๆไดเลยไมวา
จะเปนวิทยากรท่ีนํามาเพ่ือนําเสนอสวนตางๆท่ีจะใหความรูแก
สมาชิกฯนั้นซึ่งผมหารือไปในสวนตรงนี้วาไมสามารถท่ีจะถาผมให
คะแนนผมวาสอบตกจริงๆแลวในสวนตรงนี้การอบรมสมาชิกฯ
จะตองมีหลายๆอยางเปนองคประกอบท่ีครบถวนสมบูรณในการท่ี
นํามาเปนวิทยากรแตบางทานท่ีมาเปนวิทยากรในวันนั้นก็ถือวาสอบ
ผานตรงนี้อยากจะฝากวาในป2557 นั้นอยากใหมีการประชุมหรือ
สัมมนาแบบนี้ อีกอยากใหสอบถามถึงสมาชิกฯดวยท่ีจะเขารวม
ประชุมนั้นวาตองการแนวทางหัวขอตางๆในเรื่องใดบางจะตอง
สอบถามเพ่ือใหไดออกความคิดเห็นกันเพ่ือเราไปอบรมสัมมนาและ
เพ่ือเอาความรูท่ีไดอบรมนั้นมาจัดการในทองถ่ินของตนเองในการอยู
รวมกันตางๆสวนท่ีสองคือ การศึกษาดูงานตางจังหวัดท่ีผานมาผม
สังเกตวาสมาชิกฯลงชื่อไวเยอะมากแตพอถึงเวลาไปก็นอยมากผมตั้ง
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ขอสังเกตเหตุการณอยางนี้ท่ีเกิดข้ึนมาจากอะไรเราเคยนําผลสรุป
ตางๆออกมาบางหรือเปลาวาสาเหตุท่ีสมาชิกฯไมไปนั้นเกิดจากอะไร
สิ่งเหลานี้เราตองนํามาอยากใหสมาชิกฯทุกทานท่ีจะอภิปรายก็
อภิปรายใหสมาชิกฯทุกทานไดรับรูวาตองประเมิลผลออกมาใหไดวา
ท่ีสมาชิกฯลงชื่อไวแลวและสมาชิกฯไมไปนั้นเกิดจากอะไรและอีกขอ
หนึ่งคือการฝกอบรมของสมาชิกฯท่ีจะไปฝกอบรมนั้นผมอยากจะ
ฝากทานประธานฯผานไปยังทานนายกฯวางบประมาณในการ
ฝกอบรมของสมาชิกฯนั้นจะตองเพ่ิมมากกวาท่ีเปนอยูเพราะอยาง
ปงบประมาณท่ีผานมานั้นผมเองจะไปฝกอบรมนั้นทางกองกิจการฯ
ไดแจงวางบประมาณไมมีนั่นคือแสดงวาเราก็ไปอบรมไมไดการเปน
สมาชิกฯนั้นเราเขาไปอบรมตามท่ีเขาเชิญมานั้นเพ่ือไปเอาความรูมา
เพ่ือท่ีจะเปนองคประกอบท่ีจะมาปฏิบัติหนาท่ีตอไปในสวนตางๆ
อยางนีผ้มขอหารือวาเรานาท่ีจะประเมินผลใหเรียบรอยตอกันและจะ
ฝากตอไปถึงป 2557  ท่ีจะถึงท่ีเก่ียวกับเรื่องกีฬา อบจ.คัพ ท่ี
จังหวัดชุมพร ณ บัดนี้เรายังไมไดเตรียมการอะไรเลยเหลือเวลาอีก
ไมก่ีเดือนและไดยินขาวมาวามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ
มากมายสวนตรงนี้อยากฝากทานประธานฯไปถึงทานนายกฯ
เพ่ือท่ีจะหาทางแกไขเพ่ือปรับปรุงเพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ของเราเปนผูนําท่ีสุดยอด ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ แถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ก็ตองขอขอบคุณในคําบอกกลาวในเรื่องของความเดือดรอน

ของพ่ีนองประชาชนในเรื่องของถนนไมวาจะเปนของทานสมาชิกฯท่ี
กลาวมาในสวนนี้ผมเองไดรับทราบและก็จะสงทางกองชางไปดูแลให
จะเรงรีบใหในสวนท่ีทานไดรองขอตอสภาฯแหงนี้ก็ตองเสนอไปยัง
ทานผูอํานวยการกองชางดวยวาสิ่งท่ีทานสมาชิกฯไดพูดในท่ีประชุม
นั้นก็ขอใหสงเจาหนาท่ีไปดูแลและก็รีบดําเนินการใหอันไหนท่ีรับไว
แลวก็ตัวนี้ในการเสนอตอสภาฯก็นาจะเปนเรื่องสําคัญและเรื่อง
เดือดรอนก็อาจจะลัดคิวทางเจาหนาท่ีไปดําเนินการใหกอนก็ไดใน
สวนของทานจํารูญ ดีเสาวภาคย และก็คุณศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล
ท่ีไดบอกกลาวหรือวาตําหนิในสวนของเจาหนาท่ีในบางเรื่องบางราว
ผมอยากจะเรียนตรงนี้วาก็ตองขออภัยไวกับทานสมาชิกฯดวยในสวน
การประสานงานตางๆเหลานี้ คิดวาทางเจาหนาท่ีอาจจะยึดถือ
ระเบียบมากเกินไปหรือเปลาแตวาในการพูดจาในเรื่องของการใช
ภาษาดอกไมบางครั้งอาจจะทําไดไมดีเทาท่ีควรก็ตองถือโอกาสนี้ฝาก
บอกทางคณะเจาหนาท่ีดวยวาตรงไหนท่ีพอท่ีจะพูดกันในลักษณะให
เขาหูคือเรื่องระเบียบตรงนี้มันเปนธรรมดาบางครั้งนี้จะจริงจังมันตอง
มีท่ีมาดวยอยาใหมีปญหากันทุกฝายผมเขาใจวาในเรื่องของการ
สื่อสารบางครั้งจะยังไงก็แลวแตในฐานะท่ีทานเปนสมาชิกฯขอให
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เจาหนาท่ีของเราไดชวยกรุณาใหเกียรติกับสมาชิกฯดวย ขอบคุณ
ครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล
นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล - ผมอยากจะฝากทานประธานผานไปยังทานนายกฯในสวนของ

การทํางานรวมกันนั้นอยากใหมีอัตราเปนท่ีตั้งถาละลายพฤษภติ
กรรมไดเปนเรื่องท่ีดีท่ีสุดแตเทาท่ีผมสังเกตท่ีผานมานั้นแตละกองดู
แลวยังไงก็ไมรูในลักษณะนี้ถาเปนไดฝากทานประธานฯดวยวาเรา
นาจะมีอะไรท่ีจะตองมาทํากันใหมากวานี้ไมวาจะเปนการรักองคกร
การพัฒนาบุคลากรซึ่งในหลักการจริงๆแลวองคการบริหารสวน
จังหวัด จะตองมีหลักของมันแตท่ีผานมานั้นผมมองไมเห็นเลยฝากไว
ดวย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณอาทิตย  สุวรรณโณ
นายอาทิตย   สุวรรณโณ - พอดีชาวบานควนดินดําและทางอาวในฝากมาถึงทีมบริหาร

พอดีถนนเปนหลุมเปนบอมากซึ่งมันเปนทางเชื่อมระหวางสถานท่ี
ทองเท่ียวซึ่งทางชาวบานฝากถึงกองชางและทีมบริหารใหขอ
เครื่องจักรชาวบานลําบากมาก สัญจรไปมาไมสะดวกเลยอยากจะขอ
รถเกรดและรถบดตอนนี้ถมดินบางสวนประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร
อยากฝากถึงผูบริหารดวย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม ถาไมมีผมขอเลิกประชุม
เลิกประชุม - เวลา  12.45


