
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี 1  ประจําป$  ๒๕62 

วันท่ี   10  มกราคม   ๒๕62 
เวลา    09.30  น. 

ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล     
2. นายสมหมาย   ตุกังหัน รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล         คนที่  1 
3. นายธรรมศักดิ์   แดงน�อย รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล         คนที่  2 
4. นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  5   
5. นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง   เขต  7 
6. นายอะหมาด   หลงจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  8 
7. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
8. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต  4 
9. นายเอียด   ชูช วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต  ๕ 
10. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า       เขต  1 
๑1. นายสานิตย�   ยอดรุ ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
12. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1.  นายอาบู  ฮะอุรา  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  2 
     (อยู ระหว างดําเนินคดี) 
2. นายยํามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง            เขต  ๑ (ลาปEวย) 
3. นายอรุณ   โตGะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง            เขต  3 (ลาปEวย) 
4.นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง            เขต  9 (ลาปEวย) 
5. นายหรนอุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู             เขต  1 (ลาปEวย) 
6. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง           เขต  1 (ลาปEวย) 
 
 
 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งผลสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด"วยใจเป'นธรรม” 
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รายชื่อผู/เข/าร�วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2.  นายวรรโณ   เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3.  นายกอหรี  ปHญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5.  นายวิบูลย�  โตGะขุนนุ�ย ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7. นายประพันธ�  สารานพกุล หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
8. นางอภิญญา  ถีระวงศ� แทนผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ  
9. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑0. นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
๑1. นายอมาตย�   สุปราณี ผู�อํานวยการกองการศึกษา ฯ 
๑2. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
13. นางธนพร   สังฆโต แทนผู�อํานวยการกองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
14. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
15. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
16. นางสาวบุษยรัตน�  บัวดวง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
17. นางจิญมน  แสงจันทร� เจ�าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
18. นายปรีชา  อ อนประชู ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
19. นายมารุต   โขขัด ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
20. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
21. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
22. นายสมศักดิ์  กาเส็มสGะ ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายสุกิจ  สามี ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวฐิตาญาดา ชุมจีน ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นางสาวฟาตีมGะแก�วสลํา ผู�ช วยเจ�าพนักงานธุรการ 
26. นางสุปราณี  ตุกังหัน เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
27. นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต ผู�ช วยเจ�าพนักงานธุรการ 
 

 
 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด"วยใจเป'นธรรม” 
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รายชื่อผู/เข/าฟ6งประชุม 

1. นางสาวสุกัญญา  อาดํา ผู�ช วยนักวิชาการประชาสัมพันธ� 
2. นางชารีดGะ   โสภีชํานาญการ เจ�าพนักงานประชาสัมพันธ� ชํานาญงาน 
3. นายธมลเดช ช่ืนกิจรุ งเรือง ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
4. นางสาวนวพร  สุขธร เจ�าพนักงานธุรการ 
5. นายจิตกร  แก�วนุ�ย หัวหน�าฝEายพัฒนาและส งเสริมการท องเที่ยว 
6. นางสาวนวพร สุขธร เจ�าพนักงานธุรการ 
7. นายกันตภพ  แพ งเมือง เจ�าพนักงานธุรการ 
8. นางวัชพร  กันตระกุล เจ�าพนักงานธุรการ 
9. นางปHจมียะห�  อาหน าย นักพัฒนาชุมชน 
10. นางกนกวรรณ พันธ�อยู  ผู�ช วยนักพัฒนาชุมชน 
11. นายธนกฤตดิสสระ ผู�ช วยนายช างเครื่องกล 
12. นางสาวอังสณา  อังสุภานิช นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
13. นางสาวณัฐณิชาช�  อนุพงศ� ผู�ช วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
14. นางสาวจิณัฐนชา พัณณ�ธพสฐิ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
15. นางจิราพร  สมาธิ เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางสาวสุธิษา  ตั้งเซ ง เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น. 
 
 

 

 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งผลสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด"วยใจเป'นธรรม” 
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ข/อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกฯมาครบองค�ประชุมแล�ว  ขอเชิญประธานสภา 

นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลขึ้นทําหน�าที่ ขอให�ทุกท านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง  เชิญเลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก/ว สตูลอ านประกาศ 

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่องเปTด 

นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา สมัยประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจําปU  พุทธศักราช  2562 ประธานสภาฯองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  
แห งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัด พุทธศักราช  
2540 แก�ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2546 และแก�ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช  2552  ความว า เมื่อเปVนการ
จํา เปV น เพื่ อประ โยชน� แห งองค� ก ารบริ หารส วน จั งหวั ด 
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัด เปVนสมัยวิสามัญก็ได� หรือนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัด จํานวนไม น�อยกว าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดเท าที่มีอยู  อาจทําคําร�องยื่นต อ
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด ขอให�เปTดการประชุม
สมัยวิสามัญได�ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�
กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปUพุทธศักราช 
2562 มีกําหนด 7 วัน  นับตั้งแต วันที่  10  มกราคม 2562 
ถึงวันที่  16  มกราคม  2562 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ  วันที่ 3 มกราคม 2562  ดาบตํารวจสุกฤษฎิ์   
มอญแก�ว  ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท าน

รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านสมาชิกสภาฯ ผู�
ทรงเกียรติทุกท าน ท านปลัดฯ ท านรองปลัดฯ ท านผู�อํานวยการ
กองในสังกัดทุกท าน วันนี้เปVนการประชุมขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปU
พุทธศักราช 2562เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องสําคัญ



~	๕	~	

 
ต างๆตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดวางไว�บนโตGะท านแล�ว 
ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท านครับ ก อนที่จะนําท านเข�าสู 
วาระการประชุมวันนี้มีข�าราชการที่มารับตําแหน งใหม ของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอเชิญข�าราชการใหม มา
ข�างหน�าเลย ก อนที่ข�าราชการใหม จะรายงานตัวบังเอิญว าเราได�
มีปลัดฯคนใหม มาปฏิบัติหน�าที่ด�วย ท านเปVนข�าราชการผู�ใหญ 
สภาแห�งนี้อยากจะขอเรียนเชิญท านพูดคุยอะไรกับสภาฯแห งนี้ 
เชิญท านปลัดฯ กล าว 

ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ ท านสมาชิกฯผู�ทรง 

นายวิทยา  ผุดผ�อง เกียรติทุกท าน กระผม นายวิทยา ผุดผ อง ปลัดองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ผมต�องขออนุญาตรายงานตังต อสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ดังนี้ ผมเปVนคนจังหวัดยโสธร โดย
กําเนิดรับราชการครั้งแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวง
คมนาคม เมื่อประมาณปU 2522 จากนั้นก็ไปดํารงตําแหน งเปVน
นิติกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ�อยู สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสระบุรี ในครั้งนั้น จากนั้นก็โอนไปรับตําแหน งนิติกรที่
องค�การบริหารส วนจังหวัดสกลนคร จากนั้นก็โอนย�ายอยู ใน
จังหวัดภาคอีสานเปVนส วนมาก จนล าสุดก็เปVนรองปลัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดยโสธร อยู ที่น่ันก็ประมาณสิบกว าปU ซึ่งใน
โอกาสที่มารับตําแหน งปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ใน
การนี้ต�องขอขอบพระคุณท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ท านสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ อย างสูงยิ่งที่ท านได�เรียกใช�
บัญชีผู�สอบได�ซึ่งผมก็อยู ในลําดับท�ายๆก็เปVนโอกาสที่ดี ที่ได�มี
โอกาสมารับใช�พี่น�องชาวจังหวัดสตูล ร วมกับท านทั้งหลายผม
เดินทางมาสตูลเมื่อวันที่  31  ธันวาคม 2561 ก็ได�ไปร วม
กิจกรรมแรกเลยที่อําเภอละงูคืองานเคาร�ดาว จากนั้นก็ไปร วม
กิจกรรมวิ่งบนสันหลังมังกรที่ตันยงโป กิจกรรมยอนหอยหลอด 
ที่ละงูและก็กิจกรรมต อไปซึ่งเปVนกิจกรรมที่ใหญ ขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ก็คืองานวันเด็กแห งชาติที่จะมีขึ้นในวัน
เสาร�ที่จะถึงนี้ก็ในความรู�สึกก็เปVนอะไรที่ตื่นตาตื่นใจสําหรับผมที่
เดินทางมาที่สตูล ที่นี่มีธรรมชาติที่งดงามมีต�นไม�มีภูเขา อากาศ
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ดีมากๆ ซึ่งจะแตกต างกับทางภาคอีสานเพราะช วงนี้เปVนช วง
หน�าแล�ง ช วงหน�าหนาวก็จะมีฝน มีลมแรงซึ่งจะต างกันความ
เปVนอยู ที่นี่ก็โดยปกติก็รับประทานอาหารปHกใต�เปVนประจําที่
ยโสธร เพราะฉะนั้นก็อยู ด�วยความสะดวกสบาย ไม มีปHญหาใน
เรื่องความเปVนอยู  สุดท�ายผมก็คงจะเปVนส วนหนึ่ง ส วนเล็กๆที่จะ
ช วยท านทั้งหลายในการพิจาณาในกิจการขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ตามนโยบายของท านนายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - ต อไปเชิญข�าราชการใหม รายงานตัวเลยครับ   

ข/าราชการใหม�รายงานตัว - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คณะ
ผู�บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท าน ดิฉัน นางนัจมียGะ  อาหน าย
สังกัดกองส งเสริมคุณภาพชีวิต ตําแหน ง นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ  

 - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคณะ
ผู�บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท านดิฉัน นางสาวมาริสา  ตาเด
อิน  ตําแหน งนักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด
กองแผนและงบประมาณ 

 - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคณะ
ผู�บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท าน ดิฉัน นางจิราพร สมาธิ 
ตําแหน งเจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองแผนและ
งบประมาณ 

ประธานสภาฯ - ในนามของสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ยินดีและ
ขอต�อนรับท านทั้ง 4 คน  โดยเฉพาะท านปลัดองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ก็ขอขอบคุณท านมากๆ ที่ได�มาปฏิบัติหน�าที่
ด�วยความยินดียิ่ง และหวังเปVนอย างยิ่งว าการประสานงานทุก
อย างก็น าจะไปตามปกติผมเจอท านครั้งแรกท านกระซิบบอกผม
ว าสมาชิกฯไปเที่ยวยโสธร ถ�ามีโอกาสทุกคนพร�อมที่จะร วมมือ
กับท าน ท านผู�บริหารพร�อม ก็ยินดีต�อนรับท านอีกครั้ง มีอะไรที่
จะให�ทางสมาชิกฯได�ประสานและทางสมาชิกฯทุกท านก็ยินดี
และจะร วมมือประสานงานกับท าน ต อไปผมจะนําเข�าสู วาระการ
ประชุมเลย  
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 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ/งต�อท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ เรียนท านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท าน วันที่  12 มกราคม 

2562 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลจะจัดงานวันเด็ก
แห งชาติ ก็ขอเรียนเชิญท านสมาชิกฯทุกท านเข�ามาร วมงาน ตาม
วัน เวลาที่กําหนดไว� ถ�ามีลูกมีหลานก็พามาเลยครับ ขอเชิญทุก
ท านด�วยที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

  1.1  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถิ่ นสี่ ปU  องค�การบริหารส วน จังหวัดสตูล  ประ จําปU
งบประมาณ พ.ศ.2561เอกสารได�แจกให�ทุกท านแล�ว 

  1.2  ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561) 

  1.3  ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/2561) 

  1.4ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6/2561) 

  1.5 ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล ( เปลี่ยนแปลงฉบับที่  7/2561)และ
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/2561) 

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

ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจําปU พ.ศ.2561 
วันที่ 23  พฤศจิกายน  2561  ขอเชิญประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม เชิญกล าวรายงาน 

ประธานคณะกรรมการ/ตรวจ - ก อนจะอ านรายงานการประชุมท านประธานฯที่เคารพผม 

รายงานการประชุม ขอต�อนรับท านปลัดฯคนใหม ด�วยความยินดียิ่ง สตูล สงบ  

สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่นี่สตูลมีอะไรดีๆเยอะและมีหลายๆ
อย างท านต�องศึกษาและเรียนรู�โชคดีที่ท านอายุยังน�อย และผม
ว าอายุน าจะน�อยกว าผมก็ขอให�ท านปฏิบัติหน�าที่ให�ดีที่สุด เพื่อพี่
น�องชาวจังหวัดสตูล เราอยู ใต�ธงไทยด�วยกัน จะเปVนศาสนาไหน
ก็แล�วแต ที่สตูลไม มีแบ งศาสนาไม มีแบ งชนช้ันผมจะนําเข�าเรื่อง
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เลย  คณะกรรมการได�ตรวจรายงานการประชุมสภาดังกล าว
โดยได�ตรวจทานตัวอักษร และประโยคถ�อยคําอภิปราย
ตลอดจนมติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ให�ถูกต�องตรงกับ
เทปบันทึกเสียงและอภิปรายที่ถูกต�องตรงกับผู�อภิปราย ในการ
ประชุมครั้งนั้น ตามระเบียบวาระเมื่อคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมเสร็จเรียบร�อยจึงขอนําเสนอต อสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัด พิจารณาต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะแก�ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม
ไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติต อที่ประชุม สมาชิกฯท านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  - ไม�มี- 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

เปEนมติเอกฉันท�  
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู/ถาม   
ประธานสภาฯ (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท/องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภาฯ เสร็จแล/ว (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม� 
ประธานสภาฯ 5 .1   ญั ตติ  ขออ นุมั ติ แก/ ไ ข เปลี่ ยนแปลง คํ าชี้ แจ ง

งบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
สํานักปลัด หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทค�าครุภัณฑ�ไฟฟNาและ
วิทยุ รายการค�าจัดซื้อระบบกล/องโทรทัศน�วงจรปQด เพื่อใช/
สําหรับจัดเก็บข/อมูลของผู/ใช/บริการท�าเรือโดยสารในการ
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ลงเรือโดยสาร ณ อาคารท�าเรือท�องเท่ียว ท�าเทียบเรือปาก
บารา  เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขอช้ีแจงคําขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ งบประมาณรายจ าย ประจําปUพุทธศักราช 2561 ด�วยจังหวัด

สตูล ด�วยกรมธนารักษ�เห็นชอบให�องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เช าบริหารจัดการท าเทียบเรือปากบาราต อไปอีกมีกําหนด 
2 ปU 9 เดือน นับตั้งแต วันที่ 1  มกราคม 2562 จนถึง 30 
กันยายน 2564  ซึ่งจะเปVนการให�บริการจัดการท าเทียบเทียบ
เรือในระยะที่สาม และมติสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ได�อนุมัติให�กันเงินงบประมาณรายจ ายประจําปU พุทธศักราช 
2561 เมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจําปUพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 
เปVนค าจัดซื้อครุภัณฑ�และระบบกล�องโทรทัศน�วงจรปTด เปVนเงิน 
350,850.-บาท เพื่อให�การติดตั้งกล�องโทรทัศน�วงจรปTด
สามารถบันทึกข�อมูลผู�โดยสารที่ขึ้นลงเรือบริเวณท าเทียบเรือ
ปากบารา ประโยชน�ใช�ในการค�นหาพิสูจน�ติดตามบุคคลในกรณี
เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว างการเดินเรือและจะเปVน
การบันทึกข�อมูลของผู�ใช�บริการท าเรือโดยสารจึงขอแก�ไข
รายละ เอี ยดค รุ ภัณฑ� ให�สอดคล� องกั บพื้ นที่ จริ ง  โ ดยมี
รายละเอียดดังนี้  

  1. กล�องโทรทัศน�วงจรปTด ชนิดเครือข ายเปVนมุมมอง คงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารสําหรับใช�ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 6 ตัว  

  2.  อุปกรณ�บันทึกภาพผ านเครือข ายเน็ตเวิร�ควิดีโอ และ
เซฟเวอร�แบบ 8 ช อง จํานวน 1 เครื่อง  

  3.  อุปกรณ�กระจายสัญญาณแบบ TOE ขนาด 8 ช อง 
จํานวน 2 เครื่อง  

  4.  เครื่องสํารองไฟขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง  
  5.  จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม น�อยกว า 19 นิ้ว 

จํานวน 1  จอ   
  6. ตู�แร็คขนาดไม น�อยกว า 27 ยูจํานวน 1 ตู�  
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  7. ตู�แร็คขนาดไม น�อยกว า 9 ยู จํานวน 2 ตู�  
  8. สาย Lanชนิด cat 6 แบบภายนอกอาคาร จํานวน 1 

ลัง  
  9. เสาสแตนเลส สูง 1.60 เมตร  
  10. ค าบริการพร�อมอุปกรณ�ติดตั้งท อราง  
 รายละเอียดตามบัญชีแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงที่ได�แจกจ าย

ให�กับทุกท านแล�ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วย
วิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 
2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติม ข�อ 31 บอกว าการโอนการแก�ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณที่ได�เบิกตัดปUหรือ ขยายเวลา
ให�เบิกตัดปUไว� จะกระทําได�ต อเมื่อได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจให�
เบิกตัดปU หรือขยายเวลาเบิกตัดปU เพื่อให�เปVนไปตามระเบียบที่
อ�างถึงจึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมัติ ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์  

ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมมี ข� อส ง สัยนิ ด เ ดี ย ว ในข� อที่  5 .3  ข� อ  2  เ รื่ อ ง
งบประมาณตัวนี้เรื่องไฟส องสว างสนามกีฬา งบประมาณ 
4,600,000.-บาท  

ประธานสภาฯ - ท านศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล ผมขอถามข�อ 5.1 ก อนนะ 
ข�อที่ท านพูดยังไม ถึงทีครับ คือผมเปVนห วงที่ท านยืนขึ้นอภิปราย 
คือตัวนี้คือตัวจับว าท านขึ้นลงเกาะหลีเปiะกี่ครั้ง ผมคิดว าท าน
บอกว าลดได�ไหมอย างนั้น เพราะท านไปกับใครหรือพาใครไป
กล�องตัวนี้จับติดหมดเลยครับ ท านไม ได�เปVนห วงตรงนั้นใช ไหม 
ถ�าท านอภิปรายตรงนั้นผมก็มีส วนได�ไปด�วย แต ถ�าไม มีผมจะขอ
มติเลย สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ท�านประธานสภาฯเห็นชอบไหม 

ประธานสภาฯ - เห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�   

  5.2 ญัตติ  ขออนุมัติจ�ายเ งินสะสมขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 
เพื่อแก/ไขป6ญหาความเดือดร/อนของประชาชนตามอํานาจ
หน/าท่ี และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล  

  - ซ�อมสร/างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟ6ลท�
คอนกรีต  สาย สต.ถ.1-0006  บ/านช�องงับ – บ/านบารายี    
อ.ทุ�งหว/า จ.สตูล  

  - ซ�อมสร/างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟ6ลท�
คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0012   โรงเรียนบ/านตูแตหรํา – 
ท�าเรือบินตี อ.ละงู  จ.สตูลเชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ขอแถลงคําขออนุมัติจ ายขาดเงินสะสม องค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ประจําปUงบประมาณ พุทธศักราช 2562 ด�วย
กระทรวงมหาดไทยได�แจ�งหลักเกณฑ�การใช�จ ายเงินสะสมของ
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่นเพื่อแก�ไขปHญหาความเดือดร�อนของ
ประชาชนตามอํานาจหน�าที่ และสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล โดยให�กระทําได�เฉพาะโครงการหรือกิจการที่
อยู ในอํานาจหน�าที่ขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น ในด�านการ
บริการชุมชนและสังคม กิจการที่เปVนการเพิ่มพูนรายได�หรือ
กิจการที่จัดขึ้น เพื่อบําบัดความเดือดร�อนของประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการับเงิน การเบิกจ ายเงิน 
การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2547 และที่แก�ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 ข�อ 89 ทั้งนี้ยอดเงินสะสมที่
สามารถใช�ได�จะต�องเปVนเงินคงเหลือจากการสํารองงบบุคลากร
สํารองจ ายกรณียังไม ได�รับการจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุ
วัตถุประสงค� และสํารองกรณีสาธารณะภัยแล�ง ในปHจจุบัน
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีเ งินสะสม ณ วันที่  29  



~	๑๒	~	

 
ธันวาคม 2561 ที่สามารถนําไปใช�จ ายได�ตามหลักเกณฑ�
ดังกล าว จํานวน 43,136,388.56 บาท ดังนั้น องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล จึงมีความประสงค�จะขออนุมัติจ ายเงิน
สะสมประจําปU งบประมาณ พุทธศักราช 2562 จํานวน 2 
โครงการ รวมเปVนเงินทั้งสิ้น 16,033,000.-บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

  1. ค าซ อมสร�างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟHลท�
คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0006 บ�านช องงับ – บ�านบารายี 
อําเภอทุ งหว�า  จังหวัดสตูล ขนาดผิวจราจร กว�าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2535 เมตร  ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล กําหนดและนํามาในแผน 4 ปU พุทธศักราช  2561 
– 2564 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
/2561 หน� าที่  15  ลํ า ดับที่  14  จํ านวนงบประมาณ 
9,996,000.-บาท  

  2. ค าซ อมสร�างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟHลท�
คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0012  โรงเรียนบ�านตูแตหรํา – ท าเรือ
บินตี อําเภอละงู  จังหวัดสตูล ขนาดผิวจราจรกว�าง  6 เมตร 
ระยะทาง  1,225 เมตร ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล กําหนดและนํามาจากแผนพัฒนา 4 ปU พุทธศักราช 
2561 – 2564 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2/2561 หน�าที่ 15  ลําดับที่ 15  จํานวน งบประมาณ 
6,037,000.-บาท รายละเอียดตามบัญชีโครงการใช�จ ายเงิน
สะสม องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ประจําปUงบประมาณ 
พุทธศักราช 2562 เอกสารได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว อาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการับเงิน การเบิกจ ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2547 และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4  พุทธศักราช 2561 ข�อ 89 จึงขอเสนอสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ ายเงินสะสม 
จํานวน  16,033,000.-บาท ต อไป ขอเรียนเพิ่มเติมทุกท าน
ว าอันนี้เปVนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต�องการให�องค�กร
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ปกครองส วนท�องถิ่น ช วยเหลือพี่น�องเกษตรกรชาวสวนยางด�วย 
ก็เลยทําเปVนถนนพาราแอสฟHลท�คอนกรีต   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณสมหมาย  ตุ
กังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมดใีจด�วยที่มีพาราแอสฟHลท�ติกคอนกรีตสร�างในจังหวัด

สตูล ซึ่งผมเปVนสมาชิกฯคนแรกที่นําเสนอในสภาฯแห งนี้ว าให�ทํา
ถนนลาดยางพารา วันนี้ดีใจที่คณะผู�บริหารได�จัดทําพาราแอส
ฟHลท�ติกคอนกรีต วันก อนไม ทราบว าทางนายช างบอกว าทําไม ได� 
หาผู�ตรวจไม ได� แล�ววันนี้มีผู�ตรวจเรียบร�อยแล�ว ก็ต�องขอบคุณ
คณะผู�บริหารที่คิดถึงชาวสวนยางพารา ผมไม ขอพูดอะไรมาก
และผมเห็นด�วยกับตรงนี้   

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นจะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ สมาชิก

สภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ท�านประธานฯเห็นชอบไหม 

ประธานสภาฯ - เห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด

ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
- งดออกเสียง   -ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปVนเอกฉันท� 16 เสียง 

 5.3 ญัตติ ขออนุมัติใช/จ�ายเงินสะสมขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ
บริการชุมชนและสังคมตามอํานาจหน/าท่ี  

  - โครงการปNองกันการพังทลายของดินสนามกีฬา
มาตรฐานแห�งท่ี 2 อบจ.สตูล 

  -  โครงการปรับปรุงระบบไฟส�องสว�างสนามกีฬา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ขอช้ีแจงคําขออนุมัติจ ายเงินสะสมองค�การบริหารส วน

จังหวัดสตูล ประจําปUงบประมาณ พุทธศักราช 2562 เพิ่มเติม
อีก 1 รายการ ด�วยกระทรวงมหาดไทยได�แจ�งหลักเกณฑ�การใช�
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จ ายเงินสะสมขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น เพื่อแก�ไขปHญหา
ความเดือดร�อนของพี่น�องประชาชนตามอํานาจหน�าที่ และ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยให�กระทําได�
เฉพาะโครงการหรือกิจการที่อยู ในอํานาจหน�าที่ขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น ในด�านการบริการชุมชนและสังคม กิจการ
ที่เปVนการเพิ่มพูนรายได�หรือกิจการที่จัดทําขึ้น เพื่อบําบัดความ
เดือดร�อนของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วย 
การรับเงิน การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเ งินขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น ฉบับที่  4 
พุทธศักราช 2561 ข�อ 85 ทั้งนี้ยอดเงินสะสมที่สามารถใช�ได�
จะต�องเปVนเงินคงเหลือจากการสํารองงบบุคลากร เงินสํารอง
จ ายกรณียั ง ไม ได� รับการจัดสรรเ งิน อุดหนุนทั่ ว ไป  ระบุ
วัตถุประสงค�และสํารองกรณีสาธารณะแล�ว ปHจจุบันองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลมีเงินสะสม ณ วันที่  29 ธันวาคม 
2561 ที่สามารถนํามาใช�จ ายได�ตามหลักเกณฑ� จํานวน 
43,136,388.56 บาท เมื่อสักครู ประธานสภาฯได�ผ านการ
จ ายขาดเงินสะสมไปแล�วในโครงการถนน 16,033,000.-บาท 
สําหรับยอดใหม ที่เพิ่มเติมมานี้จ ายขาดเงินสะสมอีก จํานวน 
8,153,000.-บาท ซึ่งพอหักเงินทั้งสองยอดนี้แล�วเราจะยังคง
มีเงินสะสมเหลืออยู อีก 18,950,388.56.บาท ซึ่งในรายการ
ที่ขออนุมัตใินรอบนี้จะมี 2 รายการ  

 รายการที่ 1ปkองกันการพังทลายของดินสนามกีฬามาตรฐาน
แห งที่ 2  อบจ.สตูล พื้นที่ 2,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และนํามาจาก
แผนพัฒนาท�องถิ่น 4 ปU พุทธศักราช 2561 – 2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 งบประมาณที่ใช� 3,500,000.-บาท  

 รายการที่ 2 ปรับปรุงระบบไฟส องสว างสนามกีฬาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล แบบหลอดเมทัลฮาไลท� จํานวน 48 
หลอด พร�อมระบบติดตั้งการใช�งานและนํามาจากแผนพัฒนา
ท�องถิ่น 4 ปU พุทธศักราช 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 
ยอดงบประมาณ 4,653,000.-บาท  
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  สําหรับรายการไฟส องสว างของสนามกีฬาผมอยากจะ

เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมท านสมาชิกฯดังนี้ จริงๆแล�วองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ได�ปรับปรุงไปแล�ว 1 ครั้ง เมื่อประมาณปUเศษๆ
ที่ผ านมาโดยในการปรับปรุงครั้งนั้น เราใช�หลอดเดิมที่มีอยู และก็
เพิ่มเติมหลอด LED ขึ้นมาใหม  เพื่อให�จํานวนรับหรือความส อง
สว างให�เปVนมาตรฐานที่สามารถใช�ในการแข งขันฟุตบอลในเวลา
กลางคืนได� ก็ได�ใช�มาสักประมาณ 1 ปU ส วนหลอดเมทัลฮาไลท�
เดิมที่อยู ส วนล างที่เปVนของเก าก็เกิดการชํารุดและก็พิจารณากัน
แล�วว าน าจะซ อมไม คุ�มก็เลยขออนุมัติสภาฯจ ายเงินสะสมครั้งนี้ 
เพื่อเปลี่ยนหลอดเก าให�เปVนหลอดใหม อีก 48 หลอด ทีนี้พอ
เปลี่ยนแล�วหลอดเก าก็จะไม มีแล�ว ก็เปVนหลอดใหม ทั้งหมดซึ่ง
อยากจะเรียนว าที่ จําเปVนต�องเลือกใช�หลอดเมทัลฮาไลท�นั้น 
เพราะว าจริงๆแล�วจะกินไฟมากกว า LED แต ค าหลอดถูกกว าเรา
พิจาณาแล�วเห็นว าถ�าใช� LED ทั้งหมดนั้น งบจะไม พอจะต�องเพิ่ม
มากขึ้นเกือบเท าตัว และก็คิดว าถ�าใช�หลอดเมทัลฮาไลท�นั้น เรา
ก็จะเปTดเฉพาะในช วงที่มีการจัดการแข งขันฟุตบอลเท านั้น ส วน
ที่เปVนเวลาออกกําลังกายทั่วไปของประชาชน ที่เราจําเปVนจะต�อง
เปTดไฟส องสว างให�ด�วยเราก็จะใช�หลอดจาก LED ซึ่งจะประหยัด
ค าไฟกว าก็จะใช�ร วมด�วยช วยกันก็คิดว าเปVนหลักการและเหตุผล
ที่ จําเปVนและประหยัดที่ สุด ซึ่งรายละเอียดก็ เปVนไปตามที่
โครงการจ ายขาดเงินสะสมขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ประจําปUงบประมาณพุทธศักราช 2562 ที่ได�แจกจ ายให�กับทุก
ท านแล�ว ซึ่งอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว า
ด�วยการรับเงิน การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น ฉบับที่ 4 
พุทธศักราช 2561 ข�อ 89 จึงขอเสนอสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาอนุมัติจ ายเงินสะสม จํานวน 
8,153,000.-บาท ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์  

ประทีปรัศมีกุล 
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นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - คือผมไม ติดใจอะไร เพราะท านนายกฯได�อธิบายแล�ว 

เรื่องปรับปรุงไฟส องสว างซึ่งผมไม แน ใจว าเอกสารมันหลุดรอด
ไปได�ยังไง ชาวบ�านก็มาถามผมเมื่อวานและผมก็เลยโทรหานาย
ช างปราโมทย� และเมื่อเช�าผมก็ได�คุยกับกองช างก็ได�ไปสอบถาม
เรื่องนี้  และนายกฯได�อธิบายก็ เลยพอจะเข�าใจเพราะว า
งบประมาณมันเยอะ ซึ่งมากพอสมควรสําหรับไฟส องสว าง ซึ่ง
โดยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเองเราแทบจะไม ได�ใช�งานใน
เวลากลางคืน คนที่ใช�งานก็คือบริษัทคาเด็นซ า สตูลยูไนเต็ด ซึ่ง
เปVนของเอกชนที่มาเช าสนามของเราในการแข งขันกีฬา ก็เลยมี
คนฝากถามผมก็จําเปVนต�องถามกองการศึกษาฯ แต เมื่อนายกฯ
ได�อธิบายผมก็ไม ติดใจอะไร ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย เชิญคุณสมหมาย ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - การจ ายขาดเงินสะสมเปVนอํานาจของสภาองค�การบริหาร

ส วนจังหวัด ซึ่งถ�ายกมือผิดหรือยกมือพลาดนั้น วันหนึ่ง สตง.
เข�าตรวจ และสภาฯต�องรับผิดชอบเต็มๆท านคณะผู�บริหารได�
นําเสนอสภาฯให�สภาฯตัดสินใจ วันนี้ผมก็ขอถามนิดเดียวครับ
ท านประธานฯว าหลอดเก าที่ยังใช�ได�อยู ทําไมเราไม ใช�หลอดนั้น
ก อน กว าหลอดนั้นจะเสีย วันนี้เรามาตั้งงบประมาณใหม ซึ่งเปVน
เงินสะสมที่สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดต�องรับผิดชอบ ยังไง
ก็ขอให�คณะผู�บริหารรับผิดชอบสภาฯนี้ไปด�วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย ตามที่ผมเข�าใจ ผมคิดว า
เปVนนโยบายของรัฐบาลที่ส่ังการมาให�จ ายเงินตรงนี้ และคิดว า
น าจะถูกต�องตามกฎระเบียบ เชิญท านนายกฯช้ีแจงในส วนที่
สมาชิกฯอภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งว า เกี่ยวกับคําถามที่

ถามว า ทําไมไม ซ อมหลอดเก า จริงๆถ�าซ อมได�ก็ซ อมแล�วนะ
ครับ คือการซ อมหลอดเก านั้น ถ�ามันดับก็คือเปลี่ยนหลอด ถ�า
หากว าตัวโครงยังสามารถใช�ได� แต เนื่องจากว าตัวโฟมชุดนี้ก็
หมดสภาพ น้ําเข�าบ�าง ยางกันน้ําเสียบ�าง ตัวโฟมโดนแดด โดน
ฝนทะลุไปบ�าง อะไรหลายๆอย าง ก็ดูแล�วถ�าหากว าเราเปลี่ยน
แต หลอดนั้น มันก็ไม เสร็จสิ้น เดี๋ยวใช�ได�ประมาณสักครั้งหรือ
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สองครั้ง โดดแดดหรือโดนฝน ไฟก็ดับอีก ก็เลยตัดปHญหาว า
เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเพราะหมดสภาพแล�ว ก็ใช�มาหลายปU ตรงนี้
เอาใครมาดูก็เขาก็บอกว าต�องเปลี่ยนแล�วหมดสภาพแล�ว ผม
มองว าจําเปVนและประหยัดที่สุดแล�ว ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ สมาชิก
สภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ท านประธานสภาฯ เห็นชอบไหม  

ประธานสภาฯ - เห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง   -ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปVนเอกฉันท�   

  5.4  ญัตติ  โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองช�าง โอนตั้งจ�ายรายการ
ใหม� หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ประเภทค�าก�อสร/างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการก�อสร/างซุ/มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู�หัวฯ (บริเวณสะพานลอยหน/า
โรงเรียนบ/านทุ�งนุ/ย) งบประมาณ 700,000.-บาทเชิญ

นายกฯ แถลงต อที่ประชุม 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ขอช้ีแจงคําขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปU 

พุทธศักราช 2562 ด�วยกองช างองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล มีความประสงค�จะขออนุมัติโอนตั้งจ ายเปVนรายการใหม  
ประจําปUงบประมาณพุทธศักราช 2562 รายการก อสร�างซุ�ม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัวฯ บริ เวณ
สะพานลอยหน�าโรงเรียนบ�านทุ งนุ�ย เพื่อแสดงอัตลักษณ�ของ
ชาติไทย และเพื่อเปVนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู หัว งบประมาณ 700,000.-บาท โดยมีขนาดความยาว
ไม น�อยกว า 25 เมตร ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลกําหนด โดยโอนลดจากงบกลาง เงินสํารองจ าย 
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ประเภทค าใช�จ ายในกรณีที่เกี่ยวกับสาธารณะภัย หรือในกรณีที่
จําเปVน จํานวน 700,000.-บาท รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณที่ ได�แจกให�กับทุกท านแล�ว ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ข�อ 27 บอกว าการโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดค า
ครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนตั้งจ ายเปVนรายการใหม  ให�เปVนอํานาจอนุมัติของ
สภาท�องถิ่ น  ก็อยาก ช้ีแจงท านสมาชิกฯเพิ่ ม เติมว า  ซุ� ม
สะพานลอยหน�าโรงเรียนบ�านทุ งนุ�ย เดิมทีน าจะก อสร�างไป
ประมาณหลายปUได� และก็องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�
เข�าไปปรับปรุงครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสี่ปUถึงห�าปUที่แล�ว ซึ่งโดย
ปกติแล�วซุ�มชุดนี้มันจะใช�ได�ในระยะเวลาประมาณ 3 ปU สีก็จะ
ซีดจางไป ทีนี้ถ�าท านเห็นสภาพในปHจจุบันสีก็จะซีดหมดแล�ว 
สภาพวัสดุต างๆก็กรอบเต็มที่แล�ว เพราะว าใช�มาเกือบสิบปUแล�ว 
และก็ผมเองได�รับบัญชาจากผู�ว าราชการจังหวัด ว าสภาพตอนนี้
ดูแล�วมันไม ดีเลย อยากจะให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลไป
ปรับปรุงก อน  ผมก็ เ รี ยนท านว าตอนนี้จะผ านสภาฯขอ
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ ายเพื่อติดตั้งใหม  ซึ่งถึง
เวลาที่จะเปลี่ยนแล�ว จะได�เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ�เปVน
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว รัชกาลที่ 10 ด�วย ซึ่งสมควรที่จะ
ดําเนินการ ก็อยากจะเรียนว าเพื่อให�เปVนไปตามระเบียบต างๆ จึง
เสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจาณาอนุมัติ 
ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ท�านประธานสภาฯเห็นชอบไหม 

ประธานสภาฯ - เห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง   -ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�  

  5.5  ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักปลัดฯ โอนตั้งจ�าย
รายการใหม� หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
รายการค�าจัดซื้อรถเข็นบรรทุก จํานวน 1 คัน งบประมาณ 
3,000.-บาท เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขอแถลงคําขออนุมติโอนเงินงบประมาณรายจ าย 
ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2562   ด�วยจังหวัดสตูลโดย
กรมธนารักษ�เห็นชอบให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เช า
บริหารจัดการท าเทียบเรือปากบาราต อไปอีก มีกําหนด 2 ปU 9 
เดือน นับตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 
2564 ซึ่งเปVนการให�บริหารจัดการท าเทียบเรือ ระยะที่ 3 
ดังนั้นสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จึงมีความ
ประสงค�จะขออนุ มัติ โอนตั้ งจ ายรายการใหม  ประจําปU
งบประมาณรายจ าย พุทธศักราช 2562 รายการค าจัดซื้อ
รถเข็นบรรทุก เพื่อใช�งานประจําท าเทียบเรือปากบารา จํานวน 
1 คัน งบประมาณ 3,000.-บาท อันนี้เปVนความจําเปVนเร งด วน
จึงจําเปVนจะต�องขออนุมัติต อสภาฯแห งนี้ เพื่อดําเนินการ โดย
โอนลดงบบุคลากร เงินเดือนฝEายการเมือง ประเภทเงินเดือน
นายกฯ และรองนายกฯ รายการเงินเดือนของนายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล และรองนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล จํานวน 3,000.-บาท รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณที่ได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ข�อ 27 บอกว า การโอนงบประมาณรายจ ายในหมวดค า
ครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเปVนรายการใหม ให�เปVนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถิ่น เพื่อให�เปVนไปตามระเบียบที่อ�างถึง จึงขอเสนอ
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สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณสมหมาย ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - เมื่อตะกี้ผมได�ยินนายกฯบอกว างบ 300,000.-บาท ที่

เอกสารของผมมี 3,000.-บาท ผมว าน าจะไม ต�องโอนแล�วครับ
ท านประธานฯผมว านายกฯจัดการได�เลยแค เงินสามพันบาท 
เดี่ยวเขาจะหาว านายกฯรถเข็นนะครับ ผมมีแค นี้ครับ ขอบคุณ
ครับท านประธานฯ 

ประธานสภาฯ - ตรงนี้ต�องเปVนไปตามครุภัณฑ� คือต�องไปตามระเบียบตรง
นั้นเงินสองพันก็ต�องโอนนะครับ มีท านอื่นจะอภิปรายอีกไหม ถ�า
ไม มีผมจะขอมติ สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ 
แถลง โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - ท�านประธานสภาฯเห็นชอบไหม 

ประธานสภาฯ - เห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  -ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท� 17 เสียง 
 ต อไปผมจะนําเข�าสู ระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่น ๆ   เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายในวาระอื่นๆ  

ประธานสภาฯ เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 

นายอะหมาด  หลงจิ - ผมมีเรื่องที่จะฝากให�กับท านที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ศูนย�คุณธรรมและจริยธรรม ศูนย�คลองช�างที่ตําบลฉลุง เพราะ
จริงๆแล�วก็ศูนย�คุณธรรมและจริยธรรม ได�สร�างมาประมาณ 
10 ปU ถ�าผมจําไม ผิดก็สมควรอย างยิ่งที่จะต�องซ อมแซม เพราะ
สิ่งที่ชํารุดจากการที่ผมในฐานะเปVนผู�ควบคุมดูแล อาคารตรงนี้ก็
ยกตัวอย าง ประตู หน�าต าง ชํารุดเสียหายก็หลายบาท และก็ใน
ส วนของห�องน้ํา ห�องส�วม และก็ระบบน้ํา ตรงนี้ก็ใช�การไม ได�ก็
ประมาณปลายเดือนที่แล�วก็มีนักศึกษาจาก มอ.ปHตตานี และก็
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บ อยครั้งนะครับ ชาวจังหวัดสงขลาก็เข�ามาใช�บริการ ก็จะมี
ปHญหาเรื่องระบบห�องน้ํา ทีนี้ก็ในส วนขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลเรา ก็ได�ผ านประมาณต�นปU 2561 ก็ได�ผ านสภาฯไป
แล�ว เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณซ อมตรงนี้ แต ว า ณ วันนี้ก็ยัง
ไม ได�ไปดําเนินการและตอนนี้ก็ขั้นปU 2562 ไปแล�ว ก็ยังไม ได�ไป
ดําเนินการส วนใหญ แล�วก็จะไปใช�ห�องน้ําห�องส�วมของมัสยิด 
รู�สึกว าตอนนี้มันลําบาก สงสารเด็กที่มาใช�บริการโดยเฉพาะ
ช่ัวโมงเร งด วน ช วงเช�า น าสงสารเด็กนะครับ ผมขอความกรุณา
ท านที่รับผิดชอบให�ไปดําเนินการได�แล�ว ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมได�รับการประสานงานจากทางกรมพละศึกษาเมื่อ
อธิบดีโทรมาประมาณสองครั้งถึงสามครั้ง ในเรื่องการจัดมอบ
รับสนามเมื่อรับมอบสนามเร็วเราก็จะขออนุญาตเพิ่มเติม
งบประมาณต อเนื่องได�อีก ก็เลยฝากท านประธานฯผ านไปยัง
ท านนายกฯด�วยว าจะกําหนดรูปงานแบบไหนที่จะรับมอบสนาม 
เพราะว าทางอําเภอควนโดนก็รอเอยู เหมือนกันว าจะจัดพร�อม
กันทั้ง 2 สนาม อันนี้เขาฝากมาจากกรมพละศึกษา และอีกเรื่อง
ที่แจ�งกองช างว า ปkายเครื่องหมายบอกทางถนนสายควนสไน-
คลองละงู ซึ่งติดตั้งผมก็ได�ขอบคุณไปแล�วเมื่อไม กี่วันก อน ครั้ง
ก อนที่มาประชุม ณ ตอนนี้ผมไปดูก็เหลือแต เสาผมได�ถ ายรูป
และส งมาให�ดูแล�วว า แผงโซล าเซลล�ก็ไม แน ใจว าจะแก�ปHญหา
อย างไร และผมก็ได�แจ�งผู�กํากับอําเภอละงู ช วยสอบถามและ
สอบสวนหาข าว และกํานันตําบลเขาขาวผมก็ได�บอกไป 
ผู�ใหญ บ�านผมก็ได�บอกไปเหมือนกัน ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งได�เคยมี
ปรากฏการณ�ว าปkายบอกทางจะหัก และวันนี้ก็เริ่มมีแล�วผมขอ
ฝากไว� 2 เรื่องนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - เมื่อวันก อนที่ประชุมในเรื่องที่สมาชิกฯหรือผู�เข�าร วม
ประชุมทุกท าน ที่ผมอยากให�รายงานตัว วันนี้ผมฝากท าน
ประธานฯว าถ�ามีการเลือกตั้งในอนาคต และถ�าวันนี้เปVนการ
ประชุมครั้งสุดท�ายผมคงจะไม ได�เข�าประชุมในครั้งต อไป ถ�ามี
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การเลือกตั้งผมอาจจะไปลงสมัครสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให�ทุกท านได�รายงานตัว ไม ว าสมาชิก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล หรือคณะผู�บริหาร และ
ผู�อํานวยการกองในสังกัดทุกกอง ตั้งแต เข�ามาเปVนสมาชิกฯ 6 ปU 
ผมไม เคยได�ยินเสียงของเพื่อนสมาชิกฯครบทุกคนเลย หรือว า
ผู�เข�าร วมประชุมครบทุกคนเลย ในส วนกระผมก็อยากขอให�พี่
น�องชาวองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลทุกท านว าถ�าผม
ผิดพลาดประการใดหรืออาจจะล วงเกินไม ว าจะเปVนคณะ
ผู�บริหาร เพื่อนสมาชิกฯ หรือว าผู�เข�าร วมประชุมทุกคน และผม
คนหนึ่งที่เข�ามาเพื่อพัฒนาจังหวัดสตูล ผมเริ่มต�นจากสภาฯ
ตําบล และขึ้นมาเปVนถึงสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด 
และวันนี้ผมก็เปVนรองประธานสภาฯผมต�องขอขอบคุณพี่น�อง
ประชาชนและก็เพื่อนสมาชิกฯที่ให�โอกาสผมขึ้นมาเปVนรอง
ประธานสภาฯในชีวิตของผม ผมว าตรงนี้สูงสุดแล�ว แต ถ�ามี
โอกาสผมเปVนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรในอนาคต ผมก็จะไม ลืม
พี่น�องชาวองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล โดยเฉพาะในคณะ
ผู�บริหาร ข�าราชการทุกคน โดยเฉพาะคณะผู�บริหารที่ ให�
งบประมาณที่ตําบลท าแพ อําเภอท าแพของผม ผมได�ไปเยอะใน
ระยะเวลา 6 ปUที่ผ านมา ซึ่งนายกฯก็ดูแลผมมาตลอดและวันนี้
ถ�ามีอะไรไม สบายใจผมขอ(มาอัพ)มา ณ ที่นี้ด�วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ท านสมหมาย ตุกังหัน ผมก็ต�องขออภัยท านด�วย บางครั้ง
หรือบางสิ่งบางอย าง ก็เปVนเรื่องของการพูด ท านเปVนคนมอง
การไกลก็เห็นด�วย แต ที่จะให�รายงานตัวทุกท านนั้นผมขอสงวน
สิทธิ์ตรงนี้เพราะอีกอย างผมม่ันใจว าสภาฯนี้ไม ใช ครั้งสุดท�าย แต 
ท านไม แน  คนอื่นอาจจะอยู ไปอีกยาว ถ�าประกาศเลือกตั้งวันไหน
ท านก็ต�องไปตามจุดมุ งหมายของท าน ก็ขออวยพรให�ท าน
ประสบผลสําเร็จ มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีเชิญท าน
นายกฯช วยช้ีแจงในส วนที่สมาชิกฯอภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขออนุญาตช้ีแจงกรณีศูนย�อบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่
ศูนย�คลองช�าง อยากจะเรียนท านสมาชิกฯว างบประมาณที่ตั้งไว�
ที่เปVนค าซ อมบํารุงที่เปVนงบเหลือจ ายของปUที่แล�วนั้น กองช างได�
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ดําเนินการกําหนดรูปแบบเรียบร�อยแล�วแต เท าที่ฟHงท าน
สมาชิกฯอภิปรายเมื่อสักครู เข�าใจว ามันน าจะอยู คนละจุด
เพราะว าส วนที่ทํารายการผ านผมไปนั้น รู�สึกจะเปVนการหอถังน้ํา
เพาะว าระบบประปามันไหลไม ดีในห�องน้ําก็เลยทําเปVนระบบหอ
ถังน้ํา และก็รู�สึกจะทําเปVนสถานที่อาบน้ําภายนอกอาคาร
เพิ่มเติมและก็อาจจะมีการปรับปรุงห�องครัวอะไรประมาณนั้น 
ถ�าผมจําไม ผิดส วนที่ท านบอกว าภายในห�องน้ํากับประตูที่
เสียหายนั้น ไม แน ใจว ามันเสียมาทีหลังหรือเปล าซึ่งในส วนเดิมที่
ผมคุยไปเมื่อสักครู นั้น อยากจะเรียนว าขณะนี้แบบเรียบร�อย
ประมาณการเสร็จแล�วกําลังอยู ในระหว างหาผู�รับจ�างอยู ซึ่งงาน
ตอนนี้อยู ที่พัสดุแล�ว ซึ่งตัวนี้เข�าใจว าน าจะเร งดําเนินการให�แล�ว
เสร็จก อนที่จะมีโครงการค ายเยาวชนภาคฤดูร�อนในรอบต อไป 
แต ในส วนของห�องน้ํากับประตูที่ท านได�อภิปรายมานั้น เดี๋ยว
ยังไงถ�าเราใช�งบปกติซ อมแซมได� เดี๋ยวผมก็จะให�เขาดําเนินการ
ตามงบปกติไปก็แล�วกัน ตรงนี้ก็จะรับไปดําเนินการให� ในส วน
เรื่องของสนามกีฬาแห งที่ 2 ที่จะส งมอบนั้น ที่ควนโดนรับมอบ
ไปแล�วที่ฉลุงรู�สึกจะรับมอบไปแล�ว ตอนนี้องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลเอง จริงๆแล�วยังไม ได�รับมอบสนามจากกรมพละ 
เพราะว างบนี้เปVนงบของกรมพละที่จะต�องมามอบให�เราได�เปVน
ผู�ดูแลต อไป แต โดยหลักปฏิบัติจริงๆตอนนี้ผมได�หารือกับกอง
การศึกษาฯว าองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเองในฐานะที่เปVน
เจ�าของพื้นที่ในเมื่อกรมพละยังไม มอบให�เราก็จริงแต เพื่อดูแล
ทรัพย�สินที่จะตกเปVนของเราในอนาคตนั้นช วงนี้เราน าจะต�องจ�าง
ยามหรือจ�างเจ�าหน�าที่ไปอยู ประจําเพื่อดูแลรักษา เพราะผม
เกรงว าถ�าเราปล อยไปนั้นเกิดมีของเสียหายเกิดขึ้นนั้น สุดท�าย
แล�วไม รู�จะเปVนความรับผิดชอบของใครตอนกรมพละจะมอบให�
เราถ�าของไม เรียบร�อยก็น าจะไม มีงบมาซ อมแล�วจะไปให�
ผู�รับเหมามาซ อมก็น าจะไม ได�ถ�าหากว ามันเปVนความเสียหายที่
เกิดจากวัยรุ นหรือเกิดจากผู�ไม ประสงค�ดีไปลักขโมยหรือไป
ทําลายอะไรลักษณะนั้น ก็ในส วนนี้ก็คงจะต�องดําเนินการในเรื่อง
ของเจ�าหน�าที่ประจําสนามแต ส วนอื่นๆไม ว าจะเปVนระบบประปา 
ระบบน้ําอะไรต างๆและก็การขอใช�ที่พัสดุเพิ่มเติมตอนนี้ก็เร ง
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ดําเนินการไปตามขั้นตอนแล�ว ก็คิดว ากว าจะเสร็จเรียบร�อยก็น า
จะต�องใช�เวลาปUนี้อีกปUผมว า ส วนเรื่องปkายบอกทางที่โดนทําลาย
หรือโดนขโมยไปก็ว าไปตามขั้นตอนถ�าหากว ารับทราบจริงๆผม
ไม แน ใจว าทางผู�รับผิดชอบซึ่งน าจะเปVนกองช าง ถ�ารับทราบวันนี้
แล�วก็ไปดูและถ�ายังไงก็ต�องไปแจ�งความไว�เปVนหลักฐานที่สถานี
ตํารวจก็น าจะดี ที่สมาชิกฯบอกว าแจ�งไปทางผู�กํากับแล�ว ก็
น าจะเปVนการแจ�งด�วยวาจามากกว า ก็น าจะไปแจ�งให�เปVน
หลักฐานไป สุดท�ายก็ทราบข าวว ามีสมาชิกสภาฯ 3 ท าน ที่จะ
ไปลงรับสมัครเลือกตั้งเปVนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ผมคงจะถือ
โอกาสนี้ขออวยพรให�ท านประสบความสําเร็จตามที่ได�ตั้งใจไว� 
เพื่อจะมาร วมด�วยช วยกันในการพัฒนาจังหวัดสตูล ต อไป ขอ
ฝากไว�แค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ท านเลขาฯผมเห็นมีรายช่ืออยู ในพรรคด�วยท านไม กล าว

อะไรให�กับสภาฯสักนิดหรือ เชิญท านเลขาสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ - อันนี้เปVนเรื่องของอนาคตแต ถ�าท านประธานฯถามก็ยินดี
จะตอบ ตั้งใจไว�ว าจะลงรับสมัครถ�าตรงไหนคิดว าทําได�ก็จะทํา 
ขอบคุณท านประธานฯ ท านนายกฯ และก็สมาชิกฯทุกท าน ที่อยู 
ในห�องนี้และก็ขอขอบคุณนายกฯที่อวยพรและหวังว าคําอวยของ
นายกฯจะศักดิ์สิทธิ์นะค ะ ขอบคุณค ะ 

ประธานสภาฯ - ต อไปเชิญคุณศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล อภิปราย 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - คือสนามกีฬาที่ควนสตอ ครั้งแรกเขารับมอบไปแล�วจริงๆ
แต ว าองค�การบริหารส วนตําบลควนโดนนั้น ไปของบประมาณ
มาเพิ่มเติมในการปูลู ยางซึ่งกรมพละก็ให�งบมาทําไปเรียบร�อย
และก็จะรอรับมอบพร�อมกับเรา ที่นี้กรมพละส งมอบให�เราก็คือ
ถูกแล�วและก็พยายามมอบให�เราด วนที่สุด เขาก็จะหมดภาระ
ของเขาไปที่เขาคุยมา ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - อีกคนหนึ่งที่ถอนตัวจะขอพูดอะไรไหม เชิญคุณยาสนี 
หลังจิ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - ก็คิดว ายังอยู ที่เดิมค ะท านประธานฯเพราะว าสมัยนี้ หนู

คิดว ายังไม พร�อมเท าไหร  และอีกหน อยก็คงไม แน  ก็หวังว าท าน
นายกฯคงจะรับพิจารณาอีกครั้ง  
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ประธานสภาฯ - ก็ยินดีต�อนรับอยู ที่เดิมครับ คือถ�าท านลงสมัครด�วยนั้น

และก็อยู เขตเดียวกันคําอวยพรของนายกฯก็คงจะประสบ
ความสําเร็จทั้งสองแน  ท านจะอู ก็ยินดี ท านจะไปก็ยินดี ด�วย
ความรักและความผูกพันและ 6 ปUที่เราอยู ร วมกันแต ว าผมอยู 
มากกว าหกปU ก็ยินดีมากๆและก็ขอให�คําอวยพรของท านนายกฯ
ที่จะดีกว าผมและก็ตําแหน งใหญ กว าผมด�วย ขอให�ท านประสบ
ความสําเร็จแต ถ�าไม ถึงวันนั้นอย าเพิ่งลาออกก อน ผมยังคิดถึง
ท านและก็เปVนห วง เมื่อถึงเวลาจริงๆก็ลาออกนะครับ วันนี้
ประชุมมาก็ได�เนื้อหาสาระเปVนประโยชน�กับทางราชการเปVน
ประโยชน�กับจังหวัดสตูล ทุกๆอย างในการจ ายเงินทุกบาทตามที่
ผู�บริหารเสนอมา เพื่อมาพัฒนาจังหวัดสตูล และขอขอบคุณ
ท านสมาชิกฯทุกท านที่ได�สละเวลามาร วมประชุมและปฏิบัติ
หน�าที่ของท านแบบสมบูรณ�และกล�าพูดได�เต็มปากเลยว าที่อยู ใน
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลมาหกปU ก อนที่จะมาลงสมัคร
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและปฏิบัติหน�าที่มาด�วยความ
รับผิดชอบ มีงบประมาณผ านมา มีผลงานอยู ในเขตเลือกตั้งของ
สมาชิกฯและก็จะรับใช�พี่น�องต อไปในอนาคตก็แล�วแต ท าน ผม
ขออวยพรให�ท านประสบความสําเร็จอีกครั้ง วันนี้ก็ขอเลิก
ประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.00 น. 
  
 
 
 
 
 
 
  
   
 


