
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวสิามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่ 1  ประจ าปี  ๒๕60 

วันท่ี   12  เมษายน   ๒๕60 

เวลา    ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 

๑.  นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    คนที่  2 

3.  นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  3 

4.  นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  4 

5.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  5   

6.  นางศริิเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  7 

7.  นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  8   

8.  นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 

9. นายศริิศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 

10. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 

๑1. นายเอียด   ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 

๑2. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  2 

๑3. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 

14. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   

15. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 

16. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท่าแพ      เขต  ๑ 

17. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท่าแพ      เขต  ๒ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 

1.  นายอาบู  ฮะอุรา            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน               เขต  2  

                                                (อยู่ระหว่างดําเนินคดีอาญา) 

2.  นายสมพล   อาดํา   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง          เขต  9  

                                                (อยู่ระหว่างดําเนินคดีอาญา) 

3.  นายอนัส   หะยีมะแซ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง             เขต  6   

                                                (สิน้สมาชิกภาพ) 
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4.  นายยํามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง                   เขต  ๑  (ลาป่วย) 

5.  นายอนุสรณ์    มรรคาเขต  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล       คนที่ 1  (ลาป่วย) 

6. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า    เขต  1  (ลาป่วย) 

7. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง     เขต  1  (ลาป่วย) 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.  นายเทิดศักดิ์  สุระภนิันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

3.  นายวิบูลย์   โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

4.  นายวรรโณ  เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5.  นายกอหร ี  ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  นางลัญจนา  ภัทราภนิันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง 

8. นางบุญยืน  รัตนชาตรี นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง 

9. นายประพันธ์  สารานพกุล นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง  

10. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง 

๑1. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง 

๑2. นางเกษร    เกตุแก่น นักบริหารงานคลังระดับกลาง 

๑3. นายมงคล  ชุมทอง ผูอ้ํานวยการกองชา่งระดับกลาง 

๑4. นายอมาตย์  สุปราณี นักบริหารงานศกึษาระดับกลาง 

๑5. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ นักบริหารงานคลังระดับกลาง 

16. นางอรรถยา  อารีกุล นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

17. นายสุพจน ์ นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

18. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

19. นางอภิญญา  ถีระวงศ์ นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

20. นายมารุต   โขขัด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

21. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

22. นางสาวปาริฉัตร   ทองอนิทร์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

๒3. นายปรีชา     อ่อนประชู ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 
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รายชื่อผู้เข้าฟังการประชุม 

1. นายจิตกร  แก้วนุ้ย หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. นางปาณิศา ไอศิรา นักวิชาการเงนิและบัญชชํีานาญการ 

3. นางสาวนราภัทร  ชุมจนี ผช.เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

4. นางสาวสร้อยสุดา  หมาดหยัน ผช.เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

5. นายเพชรดนัย  รัตนพันธ์ ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

6. นางสาวอมรรัตน ์ นภาพงศ์ ผช.เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

7. นางสาวศุภกิา จุฑะวนิช ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.3๐ 
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ข้อประชุม 

เลขานุการสภาฯ -  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่องเรียก 

นายสะหร ี พันหวัง และประกาศเปิดประชุม สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จั งหวั ดสตู ล สมัยวิ สามัญ  สมัยที่  1 ครั้ งที่  1 ประจํ าปี  

พุทธศักราช 2560  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

พุทธศักราช 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 

2552 ความว่า เมื่อเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจ

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสมัยวิสามัญก็ได้

หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ หากทําคําร้องยื่นต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอให้เปิดประชุมสมัย

วิสามัญก็ได้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้

กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี

พุทธศักราช 2560  มีกําหนด 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 12  เมษายน 

2560 ถึงวันที่ 18  เมษายน 2560   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดย

ทั่ วกัน  ประกาศ ณ  วันที่  7 เมษายน 2560 นายจํารูญ             

ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านรองนายกฯ  

นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย์ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่าน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และผู้อํานวยการกอง

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม

สภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจําปี พุทธศักราช 

2560 เพื่ อพิ จารณาเห็ นชอบอนุ มั ติ เ รื่ อ งสํ าคั ญต่ างๆ  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงเปิดประชุมสภา  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560   วันนี้ท่านสมาชิกฯ 

ได้ลากิจไป  3 ท่าน  คือ  1.  นายอาทิตย์    สุ วรรณโณ             
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2. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  3. นายอนุสรณ์  มรรคาเขต  ต่อไป 

ผมขอเชญิเจา้หนา้ที่คนใหมม่าแนะนําตัวด้วย  ขอเชิญแนะนําตัว 

นายจติกร  แก้วนุ้ย   - ขออนุญาตแนะนําตัว ผมชื่อนายจิตกร  แก้วนุ้ย  อายุ 

47 ปี  โอนย้ายจากตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลําพูน มาดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนา

และส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อ

วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.2560  ขออนุญาตแนะนําตัวต่อที่

ประชุมและขอคําชี้แนะในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สําหรับวันนี้ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมแทนหัวหน้าสํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในการประชุมครั้งนีด้้วย สําหรับ

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณท่านนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล เป็นอย่างสูงที่ ได้กรุณาให้กระผมได้มา

ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในการปฏิบัติงาน

นั้นกระผมจะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดีที่สุด

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ต่อไป  

ประธานสภาฯ - ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1   

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานฯแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ประกาศใช้ 

ประธานสภาฯ แผนพัฒนา 3 ปี   พุทธศักราช 2560 ถึง 2562  ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล   เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2    ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2  

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)  

ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ 

ประธานสภาฯ แล้ว (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องที่เสนอใหม่  

ประธานสภาฯ 5.1  ขอความเห็นชอบการให้บุคคลใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามที่ห้างหุ้นส่วนจํากัดสตูล 

ยูไนเต็ด มีหนังสือขอใช้สถานที่  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดสตูล ในส่วนที่ทําการสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสตูลเดิม  เพื่อเป็นสํานักงานที่ทําการสโมสร  ห้องประชุม  

ห้องแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ และเป็น ช๊อปจําหน่ายสินค้า  โดย

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตให้ ใช้สถานที่  ตาม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสตูล เรื่องการเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือทรัพย์สิน ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 155 

ความว่า การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ หรือได้รับสิทธิใดๆ อัน

เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น   เชิญนายกฯแถลง   

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ตามบันทึกที่ สต.51006 /085  ลงวันที่  14  มีนาคม  

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ 2560  เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นส่วนของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสตูลเดิม กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาบริหารจัดการสนาม

กีฬาจังหวัดสตูล แจ้งความประสงค์ตามที่ห้างหุ้นส่วนจํากัด สตูล 

ยูไนเต็ด มีหนังสือขอใช้สถานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ในส่วนที่ทําการสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสตูลเดิม เพื่อใช้เป็นสํานักงานที่ทําการสโมสร  ห้องประชุม  

ห้องแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์ และเป็นช็อปจําหน่ายสินค้าโดย

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการขออนุญาตให้ใช้สถานที่ตาม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสตูล เรื่องการเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2559 

รายละเอียดตามบันทึกข้างต้นที่แนบมาพร้อมกับคําแถลงนี้ สนาม

กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับโอนมาจากการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ได้มาเมื่อวันที่ 3  มีนาคม  2551 งบประมาณก่อสร้างและ

ปรับปรุง ไปจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,779,228.-
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บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2535 และ

ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 บอกว่า การให้บุคคลใดใช้

ประโยชน์ หรือได้รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น 

เพื่อให้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เกิด

ประโยชน์สูงสุด จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เพื่อพิจารณาได้โปรดให้ความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้แก่ห้างหุ้นส่วน

จํากัด สตูล ยูไนเต็ด ตอ่ไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปรายตามที่นายกฯได้แถลง    

เชญิคุณศิรศิักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทปีรัศมีกุล - ในส่วนของการขอเช่าพื้นที่เพื่อประโยชน์ตรงนั้น ด้วย

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเองนั้น เราก็เป็น

หน่วยงานที่บริการสาธารณะอยู่แล้ว แต่ผมมีความสงสัยอยู่นิด

เดียวผมขอฝากท่านประธานฯผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า

ระยะเวลาในการเช่าพื้นที่นั้น ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ และพื้นที่ 

ที่จะเปิดให้เช่านั้นเรามีโอกาสที่จะแปรเป็นอย่างอื่นหรือไม่

อย่างไร ส่วนอื่นนั้นไม่ได้มีความติดใจอะไรเพียงแค่อยากจะรู้ว่า

ระยะเวลาในการเช่านานแค่ไหน และพื้นที่ตรงนี้ยังใช้ประโยชน์

อย่างอื่นได้หรือไม่ ในส่วนของบริษัทสตูล ยูไนเต็ด ซึ่งตอนนี้เป็น

นิติบุคคล พอเป็นนิติบุคคลเสร็จนี้คําว่านิติบุคคลก็จะเป็นใน

รูปแบบของบริษัท คือทําเพื่อหวังผลกําไรในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูลนั้น ทําเพื่อบริการสาธารณะซึ่งค่อนข้างจะสับสนอยู่

นิดๆในส่วนของตรงนี้ ส่วนในการที่จะผ่านจากตรงนี้ไปก็เป็น

หนา้ที่ของผูบ้ริหารที่จะไปจัดการแก้ไขตรงนั้น สําหรับผมเป็นคน

หนึ่งที่ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมในเรื่องของบริษัทสตูล 

ยูไนเต็ด ซึ่งผมเองก็ได้ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน แต่อยากจะฝาก

ไปถึงบริษัทสตูล ยูไนเต็ด ในส่วนของสมาชิกสภาฯนั้นน่าจะมีการ

บัตรเชญิเพื่อไปเป็นเกียรตใินการดูฟุตบอลในแตล่ะครัง้ แต่ที่ผ่าน

มานั้นไม่มเีลย และที่ผ่านมาบริษัทสตูล ยูไนเต็ด เองก็ใช้พื้นที่ของ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมาตลอดในการประชุม บริเวณ

หอ้งประชุมช้ัน 2 ในส่วนตรงนี้ก็ต้องฝากท่านประธานฯผ่านไปยัง

คณะผู้บริหารจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในสิ่งที่ผมได้กล่าวเข้ามา ขอ

ฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม   เชญินายกฯ ชีแ้จง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็ขออนุญาตชี้แจงข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาฯใน

เรื่องของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสนามกีฬาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ในเรื่องของระยะเวลาโดยระเบียบ  นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีอํานาจในการให้ใช้หรือให้เช่า

ได้ไม่เกิน 3 ปี ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องขอความเห็นชอบจาก

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ ผมจําไม่ได้ว่าเขา

ขอปีต่อปี หรือว่า 3 ปี ซึ่งในเมื่อเราอนุญาตให้ใช้ผมอยากจะ

เรียนว่าในเงื่อนไขของการอนุญาตนั้น เรายังสงวนสิทธิ์ในการใช้

ของเราไว้ส่วนหนึ่งด้วยว่าถ้าเราจําเป็นต้องเข้าไปใช้พื้นที่ เขา

จะต้องอนุญาตใหเ้ราเข้าไปใช้สทิธิในพืน้ที่นั้นได้อยู่ แต่โดยการใช้

พื้นที่ใต้อัฒจรรย์ที่สนามกีฬานั้น ผมอยากจะเรียนว่าเดิมทีเราก็

กันพื้นที่ ใต้  อัฒจรรย์ที่มีหลังคาไว้ส่วนหนึ่ง ไว้สําหรับเป็น

สํานักงานของเจ้าหน้าที่ ที่จะได้ตั้งโต๊ะ ตั้งเก้าอี้ หรือว่านั่งเป็นที่

พักเพื่อรอรับบริการจากประชาชน และในส่วนที่เหลือตรงนี้พื้นที่

ใต้อัฒจรรย์เรานี้ พอท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ย้ายออกนั้นก็ได้

อาคารใหม ่พื้นที่ของเราก็ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็โดยปกติแล้วผม

อยากเรียนว่า ในการแข่งขันทุกนัดซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ

สัปดาห์ต่อสัปดาห์ สโมสรก็มาขอใช้ในเรื่องของห้องประชุมเป็น

ครั้งคราวอยู่แล้วแต่ตอนนี้ในเมื่อสโมสรมีความประสงค์ที่จะใช้

แบบกึ่งถาวรเราก็เลยคิดว่ามันก็ดีไปอีกแบบเพราะว่าปกติเขาก็

ใช้อยู่แล้วแต่ว่าใช้เป็นครั้งคราวเราก็ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม

เพราะว่าใช้แค่นดิเดียวเอง พอมาเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะคิด

เป็นค่าธรรมเนียมคล้ายๆที่เป็นค่าเชา่รายเดือนได้ซึ่งตามระเบียบ

นี้เราก็ได้ประชุมหารือในส่วนของกรรมการบริหารสนามกีฬาไป

รอบหนึ่ งแล้ วก็ มีมติ เห็ นชอบว่ า จะ ให้ เ ขา ใ ช้ โดย เ ราคิ ด

ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอนาคตข้างหน้าพื้นที่ในส่วนใต้ 

อัฒจรรย์ด้านมีหลังคาของสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยที่
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ใช้อยู่ ก็ขณะนี้กําลังก่อสร้างอาคารสํานักงานใหม่อยู่เหมือนกัน 

ซึ่งในอนาคตถ้าสร้างเสร็จเขาก็ต้องย้ายออกไป ซึ่งจะมีที่ว่าง

เกิดขึ้นอีกและก็ประกอบกับในปี 2560 นี้ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในงบพัฒนาจังหวัด 

มาต่อเติม อัฒจรรย์ด้านมีหลังคาทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจะมีพื้นที่เหลือ

อีกเยอะที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่

บริษัทสตูล ยูไนเต็ดมาขอใช้พื้นที่ตรงนี้และเราคิดค่าธรรมเนียม

นั้นทําให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมขึ้นมา และน่าจะเป็นประโยชน์

ที่ดขีองทางสโมสรอีกด้วย และก็ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลอีกด้วย และก็ของพี่น้องประชาชนที่มาเยี่ยมชมการแข่งขัน

ฟุตบอลอีกด้วย ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ ก็เลยพิจารณาว่า

ให้เขาใช้โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนน่าจะดีที่สุดแล้ว ใน

ส่วนของหนังสือเชิญเข้าชม หรือบัตรฟุตบอลที่จะเข้าไปชมของ

สมาชิกฯนั้นผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ ผมคิดว่าทุกท่านในฐานะ

คนสตูล ต้องแสดงสปิริตนิดหนึ่งในส่วนนี้ ผมเคยทําทีมมาเองรู้

ว่าค่าใช้จ่ายในการทําทีมกับรายรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหลือเลย 

คนที่บริหารสโมสรนี้เขาเข้ามาทําด้วยใจที่รักในฟุตบอลและก็

ต้องเอาเงินตัวเองทุกปี เพราะฉะนั้นนี้ก็อยากจะขอความเห็นใจ

ตรงนีว้่าถ้าท่านจะช่วยเหลือทีมฟุตบอลสตูล ท่านต้องซื้อบัตรเข้า

ดีกว่าอย่าขอบัตรฟรีเลย ไม่ได้เข้าข้างนะ แต่โดยที่เราทําทีม

ฟุตบอลมาก่อนเรารู้ว่าเป็นอย่างไร คนที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้ก็น่า

สงสารอยู่ ไม่รู้ปีไหนพี่น้องชาวจังหวัดสตูล จะไม่มีบอลสตูลเข้า

แข่งขันหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ เพราะฉะนั้นตรงไหนที่เราพอจะ

ช่วยได้เราก็ช่วยเถอะ เพื่อจังหวัดสตูลของเรา ก็คิดว่านี่เป็น

ความเห็นส่วนบุคคลที่อยากจะบอกกล่าวกับทุกท่านเพื่อ

ความเห็นใจให้กับสโมสรด้วย  ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ สมาชิกฯ

ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมอื 
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เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 17 เสียง เป็นมตเิอกฉันท์  

 ต่อไปข้อ 5.2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักปลัดฯ และกองการศึกษา 

เพื่อตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

   5.2.1 สํานักปลัดฯค่าจัดทําเว็บไซต์ Satun Geopark 

งบประมาณ  200,000.-บาท  

   5.2.2  กองการศึกษา ฯ 

    5.2.2.1  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งบประมาณ 

141,000.- บาท  

    5.2.2.2  ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงเรียนนิคมพัฒนา

ผัง 6  งบประมาณ 120,000.-บาท   

 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แถลงต่อที่

ประชุม 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ขออนุญาตเสนอคําแถลง ขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีพุทธศักราช 2560 โดยโอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ดังนี้  

 1 .  สํ านั กปลั ดฯ  หมวดค่ าครุ ภัณฑ์  ป ระ เภท  ครุ ภัณ ฑ์

คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดทําเว็บไซต์ Satun Geopark  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดทําเว็บไซต์ Satun Geopark ใช้เป็นฐานข้อมูลใน

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จํานวน  200,000.-บาท โดยขอ

โอนลดงบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่น รายการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว จํานวน 

200 ,000.-บาท ผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกฯทุกท่าน 

เพิ่มเติมว่าในงบประมาณส่วนนี้เดิมทีเราตั้งไว้ในหมวดประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายที่ไม่เข้า
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ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ในรายการขับเคลื่อนอนาคตสตูล 

ด้านการท่องเที่ยว 1,000,000.-บาท ซึ่งในสภาการพัฒนา

สภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นั้น หลาย

ท่านคงทราบว่าองค์ประกอบของสภานี้ ประกอบด้วยภาคส่วน

ของภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และก็หัวหน้าส่วนราชการก็มี

การประชุมปรึกษาหารืออยู่อย่างสม่ําเสมอในเรื่องของการดูแล 

การเสนอความคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสตูล ในปีนี้ในงบประมาณ 1,000,000.-บาท นั้น สภาฯ

ได้แบ่งส่วนของการบริหารจัดการในการจัดประชุมอะไรต่างๆ 

ประมาณ 200,000.-บาท  ส่วนที่เหลืออีก 800,000.-บาท 

นั้น เขามีอนุกรรมการ 4 คณะ  ในการพิจารณาว่าจะนําเงิน 

800,000.-บาท ไปใช้ทําอะไรซึ่งทั้ง 4 คณะตกลงว่า แต่ละ

คณะจะมีงบประมาณไปดําเนินการ หรือคิดโครงการที่จะมา

พัฒนาการท่องเที่ยว  คณะละ  200,000.-บาท  คณะของ

การพัมนา  Satun Geopark ก็เป็นคณะหนึ่งเหมือนกัน ใน 4 

คณะนั้น ได้รับงบประมาณไป 200 ,000.-บาท ทาง Satun 

Geopark พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่จะรับการประเมินจาก    

ยูเนสโก้ที่จะมาในประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2560 นี้  ส่วน

อุทยานธรณีสตูลนี้ เรายังไม่มีเว็บไซต์ของอุทยานใช้เลยที่จะ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเรื่องของอุทยานธรณีให้กับ

นักท่องเที่ยวได้รับทราบแล้วก็เกณฑ์การประเมิน การจัดทํา

เว็บไซต์ก็เป็นหนึ่งเกณฑ์ที่จะต้องมีในการประเมินด้วยแต่อุทยาน

เองจริงๆแล้วตอนนี้ในเรื่องของการจัดตั้งจะยังไม่มีองค์กรที่

ชัดเจนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเองในฐานะที่ เป็น

ผู้สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็อยากเห็นการประเมินที่

ชัดเจนและก็สามารถโปร่งใสและก็ผ่านการประเมินของยูเนสโก้ 

ด้วย ในฐานะที่จะเป็นหนา้เป็นตาของสตูล ที่จะได้รับการประเมิน

ให้เป็น gomo Geopark เราก็เห็นว่าอํานาจหน้าที่คือเราทําได้ก็ทาง

อนุจีโอปาร์ค  ก็ต้องการที่จะใช้งบประมาณ 200,000.-บาท 

ในการจัดทําเว็บไซต์  Satun Geopark  เพื่อประชาสัมพันธ์

กิจการของอุทยานธรณีสตูลตอนนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของการ

ปรับแผนและการเสนอขออนุมัติสภาเพราะว่าลักษณะของ
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เว็บไซต์บางท่านคิดว่าไม่ใช่ครุภัณฑ์ แต่ในเมื่อเป็นเว็บไซต์ที่มี

วงเงินค่อนข้างสูงมีความซับซ้อนของโครงสร้างของตัวเว็บไซต์มี

ข้อมูลที่จะสามารถบรรยายรายละเอียดของ Satun  Geopark ได้

อย่างครบถ้วน ก็ถือวา่ครุภัณฑต์ามระเบียบก็เลยจําเป็นที่จะต้อง

นํามาเสนอสภาเพื่อขอความเห็นชอบในโอกาสนี้   ส่วนของ

การศกึษาฯ ขอโอนเพิ่มงบประมาณ 261,000.-บาท ดังนี้  

 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายจ่ายค่า

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 

36 ,000  บี ที ยู  จํ านวน   3   เ ค รื่ อ ง   เ ป็ นจํ านวน เ งิ น  

141,000.-บาท  ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560  

อันนี้ผมอยากจะเรียนว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใน

ห้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ใช้งบประมาณในการ

สร้างขึ้นมาใหม่ เป็นห้องเธียเตอร์ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

ซึ่งปัจจุบันนี้มีเครื่องปรับอากาศเดิมอยู่ 2 เครื่อง  จริงๆแล้ว

พืน้ที่กว้างจําเป็นจะต้องใช้ประมาณ  5 เครื่อง  ขณะนี้ห้องเสร็จ

แล้วเพราะเครื่องปรับอากาศเย็นไม่พอก็จําเป็นที่จะต้องติดตั้ง

เพิ่มเติมให้เพื่อจะได้ใชป้ระโยชน์อย่างเต็มที่ต่อไป  

 2.2 หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษา

ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรายการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงเรียน

นิคมพัฒนา ผัง6 ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล กําหนด จํานวนเงิน 120,000.-บาท ซึ่งในส่วนนี้เป็นการ

ปรับปรุงระบบภายในโรงเรียนที่เราได้เปลี่ยนหม้อแปลงเมื่อเร็วๆ

นี้ ตอนนี้ภายในยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนทําให้ประสิทธิภาพในการใช้

ไฟฟ้ายังไม่ได้เต็มที่ก็เลยขอปรับปรุงระบบไฟภายในโดยทั้งหมดนี ้

ในข้อที่ 2 ของกองการศึกษาฯนี้จะขอโอนลดงบประมาณหมวด

ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น   โครงการส่งเสริมประเพณี

ชักพระ  จํานวนเงิน 261,000.-บาท รายละเอียดตามบัญชี

โอนงบประมาณที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 27 บอกว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
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ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ

เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึงนี้ จึงเสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป   

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกสภาฯท่าน

ใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมอื   

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17   เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่  นายกฯ แถลง  

โปรดยกมอื   

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมมีตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่นๆ   เชญิสมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอื่น ๆ เชิญ 

ประธานสภาฯ คุณเส็น  ยาประจัน เสนอ 

นายเส็น  ยาประจัน - เรียนท่านประธานฯเมื่อคราวประชุมสภาฯ 2 ครั้งที่ผ่าน

มาผมเองก็ได้นําเสนอต่อท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านนายก

ฯโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานคือถนน 2 สาย เมื่อวันก่อนท่าน

สมาชิกฯสมหมาย  ตุกังหัน (ขออนุญาตที่เอ่ยนาม) ก็ได้พูดถนน

สายห้วยวังใหญ่หนึ่งสาย และสายผัง36 ก็ยังไม่ได้ซ่อมเพราะ

อะไร และตอนนี้ถ้าล่าช้าก็จะทําให้เสียงบประมาณมากถนนเป็น

หลุมเยอะมาก แต่ถ้าซ่อมแซมช่วงนี้ก็จะใช้เวลาไม่นาน ในส่วน

ตรงนี้ไม่ทราบว่าเราไม่มีงบประมาณหรือเครื่องจักรกลไม่ว่าง 

ผมก็ไม่ทราบขอฝากท่านประธานฯผา่นไปยังคณะผู้บริหารด้วย  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหม เชญิคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - เมื่อวานผมขับรถทั่วจังหวัดก็ว่าได้เริ่มจากอําเภอควน

กาหลงทางไปสวนยางพารา แต่ถนนที่ไปสวนยางตรงนี้เป็นของ

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นถนนลาดยาง แต่ตอนนี้ไม่มี

ยางแล้ว พอไปอีกที่หนึ่งคือบ้านเกาะยวนรู้สึกว่าตรงนั้นเขา

อนุมัตงิบประมาณไปแล้วสิบกว่าล้านบาทแต่ว่าผมไปเห็นแล้วน่า

สงสารมาก ถ้าเป็นไปได้กรุณาทําให้เร็วที่สุดสําหรับเกาะยวนเขต

รับผิดชอบท่านประธานสภาฯ ส่วนของผมซ่อมแบบปุหรือปะ
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หลุมบ่อก็ได้ ทําไปเพื่อบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่

ผมยืนขึ้นมาพูดผมไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวนะ เพราะผมอาศัยอยู่ใน

เมืองแต่เป็นสมาชิกฯอยู่อําเภอท่าแพแต่ถ้ามีโอกาสผมขอเชิญ

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หรือคณะผู้บริหารลง

พืน้ที่บ้าง ผมขอฝากไว้แคน่ี ้  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - พื้นที่  ที่ จะก่อสร้างสนามกีฬาซึ่ ง ได้ผู้ รับจ้างเป็นที่

เรียบร้อยแล้วการปรับพื้นที่ของเรา ก็ได้ปรับไปเรียบร้อย

หมดแล้วที่อําเภอละงู แตว่่าเมื่อฝนตก ดินก็เริ่มสไลด์ลงมาตอนนี้

ในฝั่งที่ติดกับถนน ในถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เอง ดินก็สไลด์ลงมาตั้งแต่ปีที่แล้ว พอฝนตกมากนี้ดินจะลงไปใน

ที่ระบายน้ํา น้ําก็จะล้นออกไปตามถนนซึ่งก็ได้รับการร้องเรียน

จากชาวบ้านก็อยากจะให้ช่วยแก้ไขตรงนีใ้นการเบื้องต้นก่อนส่วน

ในฝั่งที่ติดกับโรงพยาบาลละงู  ทางคุณหมอเอง(ขออนุญาตที่

เอ่ยนาม) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลละงู ก็บอกผมว่ามันสไลด์ลง

ไปค่อนข้างเยอะ ซึ่งจริงๆแล้วงบประมาณ 4,000,000.-บาท 

ที่ผ่านสภาไปที่ได้รับความเมตตาจากนายกฯนั้น ก็ผ่านไปนาน

แล้วจริงๆแล้วในการทําคันกั้นดินผมคิดว่าน่าจะเดินหน้าไปได้

ก่อนที่เราจะก่อสร้างสนามกีฬาก็เลยต้องฝากเรียนตรงนี้ไปว่าเรา

จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรดีในส่วนตรงนี้  ในส่วนของฝั่ง

โรงพยาบาลที่ติดถนน และอีกสองฝั่งนั้นมันเป็นพื้นที่ ที่เป็นดิน

แน่นอยู่แล้วไม่ได้มีการถมดิน มันก็ยังคงอยู่แบบปกติ และก็อีก

เรื่องหนึ่งที่จะฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร และผู้อํานวยการกอง

ช่าง ในพื้นที่ตําบลกําแพงที่ได้ไปอุดหลุมบ่อต่างๆแต่ยังมีอยู่อีก

เส้นหนึ่งที่ยังขาดอยู่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของถ้ําอุไรทอง 

ทางตรงไปบ้านท่าค่าย ถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะเป็นหลุมเป็นบ่อ

เยอะ แต่ผมรับทราบว่าได้งบประมาณมาแล้ว แต่ว่ากว่าจะ

เริ่มทําได้ก็ปี 2561 ซึ่งระหว่างปี 2560 ตรงนี้กว่าจะสิ้น

ปีงบประมาณซึ่งนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้าไปเที่ยวถ้ําค่อนข้างมาก 

พื้นที่ เป็นหลุมเป็นบ่อแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอความ

อนุเคราะห์ ขอความกรุณาว่าให้ช่วยไปตรงนี้ก่อนบรรเทาทุกข์

เบือ้งตน้ก่อนให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีความสะดวก
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ในการที่จะเข้าไปแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้อีกที่หนึ่ง

ของอําเภอละงู  ขอฝากไว้แคน่ี ้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจ ิ

นางสาวยาสน ี หลังจิ - เรื่องที่ดิฉันจะร้องเรียน คือ ถนนสายควนสูง – กาลูบี 

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ไปทําเรียบร้อยแล้วแต่

ประมาณเดือนพฤศจิกายน ดิฉันได้ส่งไปในไลน์องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ถนนเส้นนี้ได้เกิดการชํารุดและจนถึงตอนนี้ยัง

ไม่ได้ไปซ่อมแซมเลย เพราะถนนเส้นนี้เพิ่งสร้างเสร็จประมาณ

เดือนสิ งหาคม 2559 ก็ฝากคณะผู้บริหารด้วยว่ า ช่วย

ประสานงานให้ด้วย ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหม เชิญนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล  

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯที่ได้กรุณาสํารวจตรวจสอบ

พื้นที่กับตัวเองและก็บางท่านยังสํารวจตรวจสอบไปยังพื้นที่ของ

คนอื่นดว้ย ผมอยากจะเรียนว่าชุดซ่อมถนนในช่วง สัปห์ดาที่ผ่าน

มาบังเอิญเราไมไ่ด้ออกไปซ่อมถนนเลยเนื่องจากว่าติดภารกิจฝน

เรื่องของการปรับแต่งสถานที่ให้กับการแข่งขันวอลเลย์บอล

ชายหาดที่ปากบารา ซึ่งคิดว่าวันนี้น่าจะขนอัฒจรรย์กลับมา

หมดแล้วก็คิดว่าพรุ่งนีก้็น่าจะเริ่มตน้ในส่วนของการปะถนนต่อไป

ได้ ก็คิดว่าหลายๆสายที่ท่านสมาชิกฯทุกท่านได้กรุณาบอก

สถานที่ไว้ ไม่ว่าในพื้นที่อําเภอท่าแพ และก็แถวๆถ้ําอุไรทอง ใน

ส่วนนี้ เป็นส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะต้องไป

ดําเนินการในเรื่องของการปะหลุมถนน ก็เดี๋ยวผมจะเร่งให้ทาง

กองช่างได้เข้าไปดําเนินการให้ ส่วนถนนสายเกาะยวนนั้น

อยากจะเรียนว่าตอนนี้ เนื่องจากว่าเป็นงบประมาณที่เรียกว่า   

แมชช่ิงฟันด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเราเองพร้อมอยู่

ในเรื่องของงบประมาณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะได้รับการสมทบ

จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครึ่งหนึ่งก็พยายาม

ตามและพยายามรออยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะโอนเงินมาให้จะได้ทํา

สัญญาก็ยังไม่เป็นผลซึ่งได้หารือกับท่านประธานสภาฯจะทํา

วิธีการไหนจะให้ทําก่อนได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะต้องและผม
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ก็ทราบปัญหาตรงนี้ดีพี่น้องประชาชนก็ได้โทรมาบอกโทรมาเล่า 

ต้องเอารถน้ําไปเฝ้าเพื่อฉีดน้ําอย่าให้เกิดฝุ่นละอองในส่วนที่เรา

ได้ปรับพื้นที่ ที่ถนนยุบและก็เอาเป็นหินคลุกไปใส่ไว้ก็พยายาม

ดูแลอยู่ แต่เนื่องจากเป็นงบประมาณจากส่วนกลางมาสมทบ

ครึ่งหนึ่ง ผมไม่แนใ่จว่าถ้าหากว่าเราจะขอทําสัญญาไปก่อน และ

ก็ทําไปก่อนครึ่งหนึ่งตามงบประมาณที่เรามี ผมไม่แน่ใจว่าจะได้

หรือเปล่าถ้าได้มันก็จะดีแต่โดยระเบียบรู้สึกจะไม่ค่อยได้หรือจะ

ตัดเป็น 2 สัญญาได้หรือไม่ยังไม่แน่ใจ เดี๋ยวยังไงก็ถ้าทําได้จะ

หารือกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าทําครึ่งหนึ่งได้

ก่อนผมก็จะทํา ในส่วนของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลแหง่ที่ 2 ที่ควนฟ้าแลบ ในเรื่องของดินสไลด์ ตอนนี้กองช่าง

กําลังเคลียร์แบบกําแพงกั้นดินอยู่ และผมก็ได้เร่งแล้วก็คิดว่า

น่าจะทําสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2560 นี้  และในส่วน

ของถนนควนสูง – กาลูบี  จริงๆก็เห็นใจทั้งพี่น้องประชาชนและก็

ท่านสมาชิกฯ ถนนนี้สรา้งเสร็จใหม่ๆ เสร็จแล้วทราบว่าตรงนั้นมัน

เป็นพื้นที่ ที่มีบ่อดินของชาวบ้านรถบรรทุกดินวิ่งจนถนนทรุดซึ่ง

ตอนนี้ก็ประสานใหผู้ร้ับเหมาไปแก้ไขอยู่ ผู้รับเหมาก็ทราบว่าและ

จะเข้าไปทําให้ แต่อาจจะต้องรอเวลานิดหน่อยเพราะเขาบอกว่า

เพิ่งทําเสร็จยังไม่นานเลย แล้วรถบรรทุกดินวิ่งจนทรุด เขาก็ยอม

เพราะบางครัง้นี้ดูแลว้อาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาด้วย แต่

เราก็ได้พูดคุยว่าต้องมาซ่อมแซมให้ด้วย เพราะว่ายังอยู่ในระยะ

ประกันอยู่ก็จะดําเนนิการให้ตอ่ไป ในส่วนนี ้ก็ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชญิคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย ตุกังหัน - ผมมีเรื่องอีกหนึ่งเรื่อง ผมเห็นตลาดใหม่ของจังหวัดสตูล 

ที่อําเภอควนโดน ผมเคยพูดมาแล้ว ท่านนายกฯบอกผมว่า ทําใน

ยุคของท่านนายกฯ ผมก็รับฟัง แต่ว่าตอนนี้เสาเข็มยังตั้งอยู่อีก 

ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  ถ้าไม่มผีมก็ขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.30 น. 

 

  


