
 

การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 1  ประจําป$  ๒๕๕9 

วันท่ี   3  มิถุนายน   ๒๕๕9 

เวลา    ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.  นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก)ว รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล    คนท่ี  2 
3.  นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
4.  นายอรุณ   โต5ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
5.  นางสาวยาสนี   หลังจิ    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5   
6.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  7 
7.  นายอะหมาด   หลงจิ                      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  8   
8.  นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 
9.  นายศิริศักด์ิ   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
10. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑1. นายเอียด   ชูช�วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
12. นายประเสริฐ  แซ�อ้ึง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว)า      เขต  1   
๑3. นายสานิตย�   ยอดรุ�ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว)า      เขต  2 
๑4. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
15. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   
16. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
17. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ      เขต  ๑ 
18. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ      เขต  ๒ 
19. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
 
1.  นายอาบู  ฮะอุรา            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน           เขต  2  
                                                (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
2.  นายสมพล   อาดํา   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  9  
                                                (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
3.  นายอนัส   หะยีมะแซ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง          เขต  6   
                                                (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
4   นายอนุสรณ�    มรรคาเขต   รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล      คนท่ี 1  (ลากิจ) 
5.  นายธรรมศักด์ิ   แดงน)อย   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง                     เขต  4  (ลากิจ) 



~	๒	~	

 

รายช่ือผู/เข/าร�วมประชุม  
๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.  นายรอสี   ใบกาเด็ม รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล คนท่ี  1 
3.  นายเทิดศักด์ิ  สุระภินันท� เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
4.  นายวิบูลย�   โต5ะขุนนุ)ย ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
5.  นายวรรโณ  เวชศาสตร� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
6.  นายกอหรี   ปIญญายาว ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
7.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
8.  นายอภิศักด์ิ  อารีกุล นักบริหารท)องถ่ินระดับสูง 
9.  นางบุญยืน  รัตนชาตรี นักบริหารท)องถ่ินระดับกลาง 
10. นายประพันธ�  สารานพกุล นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง  
11. นางสาวเสาวณีย�   แซ�จิว นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑2. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑3. นางเกษร    เกตุแก�น นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
๑4. นายมงคล   ชุมทอง ผู)อํานวยการกองช�างระดับกลาง 
๑5. นายอมาตย�   สุปราณี นักบริหารงานศึกษาระดับกลาง 
๑6. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
17. นางอรรถยา   อารีกุล นักบริหารงานท่ัวไประดับต)น 
18. นายสุพจน�   นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไประดับต)น 
19. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานท่ัวไประดับต)น 
20. นายมารุต   โขขัด ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
21. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
22. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒3. นายปรีชา     อ�อนประชู ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒4. นายสุกิจ   สามี ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
รายช่ือผู/เข/าฟ6งการประชุม 
25. นายสมศักด์ิ  เก็บกาเม็น ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีระบบคอมพิวเตอร� 
26. นายทศพล   สัญญา ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
27. นางสาวมาเรีย   หมาดสุวรรณ นักศึกษาฝNกงาน 
28. นางสาวนุจรี   ปOติเศรษฐ เจ)าหน)าท่ีธุรการ 
29. นางสาวอมรรัตน�   นภาพงษ� ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
30. นายพชรดนัย  รัตนพันธ� ผู)ช�วยนักพัฒนาการท�องเท่ียว 
31. นางนุศรา  ดาเจ5ะ ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
32. นางสาวมนินธ�ปภา  ยามา ผู)ช�วยนักวิชาการพัสดุ 
33. นางสาวสร)อยสุดา  หมาดหยัน ผู)ช�วยเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
34. นางสาวสุกัญญา  อาดํา ผู)ช�วยนักวิชาการประชาสัมพันธ� 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.3๐ น. 
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ข/อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ประกาศองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เรื่องเปOดสมัยประชุม 
นายสะหรี  พันหวัง สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปR 

พุทธศักราช2559 ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 25 แห�งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วน
จังหวัด พุทธศักราช 2540  แก)ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3  พุทธศักราช 
2546 และแก)ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 พุทธศักราช 2552 ความว�า เม่ือ
เปSนความจําเปSนเพ่ือประโยชน�แห�งองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด เปSนสมัยวิสามัญก็ได) หรือนายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัด หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ไม�น)อยกว�าหนึ่งใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด เท�าท่ีมีอยู�อาจ
ทําคําร)องยื่นต�อประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ขอให)เปOด
ประชุมสมัยวิสามัญได) ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ได)
กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ งท่ี  1 ประจําปR 
พุทธศักราช 2559 มีกําหนด 7 วัน ต้ังแต�วันท่ี 3  มิถุนายน 2559 ถึง
วันท่ี 9  มิถุนายน 2559  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ 
ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559  นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� ประธานสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  บัดนี้ท�านสมาชิกฯได)มาครบองค�
ประชุมแล)ว ขอเชิญ ประธานสภาฯข้ึนทําหน)าท่ี    ขอให)ทุกท�านยืนข้ึน   

ประธานสภาฯ - ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านรองนายก 
นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน

จังหวัดสตูล ผู)ทรงเกียรติทุกท�าน  ท�านปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล  ท�านรองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ผู)อํานวยการกอง
สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ทุกท�าน  วันนี้เปSนการประชุม
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1   ครั้งท่ี 1  ประจําปR พ.ศ.2559  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  และเห็นชอบเรื่องสําคัญต�างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได)
แจกให)แล)วนั้น  ต�อไปผมจะนําเข)าสู�ระเบียบวาระท่ี 1   

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ   
นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� รายงานผลการดําเนินโครงการตามข)อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย

ประจําปR  พ.ศ.2559  ไตรมาสท่ี 2  และก็มีระเบียบเพ่ิมเติม ด)วย
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ได)ดําเนินการจัดทําระเบียบการใช)
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการจัดแผนพัฒนา
องค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ.2548 ข)อ 24 ซ่ึงกําหนดให) ผู)บริหาร
ท)องถ่ินประกาศใช)แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล)ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ัง แจ)ง
สภาท)องถ่ิน หน�วยงานท่ีเก่ียวข)อง และประกาศให)ประชาชนในท)องถ่ิน 
ทราบโดยท่ัวกันภายใน 15  วัน นับต้ังแต�วันท่ีประกาศใช) และปOด
ประกาศใช) โดยเปOดเผยไม�น)อยกว�า 30  วัน  สําหรับเอกสารเจ)าหน)าท่ี



~	๔	~	

 

จะจัดส�งให)ทุกท�าน  สมาชิกท�านใดสนใจก็ขอดูได)ในเวลานี้  และวันนี้
ท�านอนุสรณ�  มรรคาเขต ก็ได)ขอลากิจ  และก็ท�านธรรมศักด์ิ  แดงน)อย  
ก็ลาปWวย แจ)งเพ่ือทราบ 

 ต�อไปผมจะนําเข)าสู�ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป$  พ.ศ.2559   เม่ือวันท่ี  

15   มีนาคม  2559   
   เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกล�าวรายงาน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน - ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานได)ทําการตรวจรายงานการ 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ประชุมสภา โดยได)ตรวจทานตัวอักษร  และประโยคของถ)อยคําอภิปราย  

ตลอดจนมติของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลให)ถูกต)องตรงกับ
เทปบันทึกเสียง และการอภิปรายท่ีถูกต)องตรงกับผู)อภิปรายท่ีทําการ
อภิปรายในการประชุมครั้งนั้นเม่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  ตรวจรายงานการประชุมเสร็จเรียบร)อย จึงได)นําเสนอต�อสภาฯ 
พิจารณารับรองต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดจะแก)ไขรายงานการประชุม  เชิญคุณศิริศักด์ิ  
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ขออนุญาตแก)ไขหน)าท่ี 9  บรรทัดท่ี 16  ท่ีเขียนว�า ในอีกส�วน
หนึ่ง  ก็คือพ้ืนท่ีบ)านน�าทับ ไม�ใช)นาทับ  และบรรทัดท่ี 19 ท่ีเขียนว�า 
เรียกว�าหนองเกลี้ยง ไม�ใช�หนองเปรี้ยง  ส�วนบรรทัดท่ี  25 เพราะว�าไม�รู)
ว�าเปSนของชายเลน ไม�ใช�ว�าชายแดน  เปSนของกรมเจ)าท�า ท่ีแก)ไขก็มีแค�
นี้   

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนจะแก)ไขรายงานการประชุมอีกไหม  ถ)าไม�มีผมจะขอ
มติ  สมาชิกฯท�านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ     18     เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม     โปรด

ยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปSนเอกฉันท�   
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู/ถาม  (ไม�มี) 
ประธานสภาฯ  
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี  4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท/องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล/ว  
ประธานสภาฯ ( ไม�มี ) 
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม�  
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ประธานสภาฯ 5.1   ญัตติขอความเห็นชอบโอนห/องน้ํา – ห/องส/วมสาธารณะ 
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  (ตลาดสดเทศบาลตําบลกําแพง  หมู�ท่ี 3 
ตําบลกําแพง  อําเภอละงู ) ได/มาเม่ือวันท่ี  24  สิงหาคม 2558  
งบประมาณก�อสร/าง 600,000.-บาท    

 เชิญนายกฯ แถลง  
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ขอแถลงคําแถลง ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินของ 
นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ด)วยเทศบาลตําบลกําแพง แจ)งความ

ประสงค�ขอรับโอนห)องน้ํา – ห)องส)วม สาธารณะ อําเภอละงู  จังหวัด
สตูล  ท่ีอยู�ตลาดสดเทศบาลตําบลกําแพง  หมู� ท่ี 3 ตําบลกําแพง  
อําเภอละงู  ซ่ึงเปSนทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท่ี
ได)มาเม่ือวันท่ี   24  สิ งหาคม  2558  งบประมาณก�อสร) าง 
600,000.-บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยการพัสดุ 
ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท)องถ่ิน  พุทธศักราช 2535  และท่ี
แก)ไขเพ่ิมเติม ข)อ 155  บอกว�าการให)บุคคลใด ใช)ประโยชน�หรือได)รับ
สิทธิ ใดๆอันเก่ียวกับ พัสดุประเภทท่ีดิน หรือสิ่งก�อสร)าง ของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท)องถ่ิน ต)องได)รับความเห็นชอบ จากสภาหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท)องถ่ิน นั้น เนื่องจากทรัพย�สินดังกล�าว ต้ังอยู�ใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลกําแพง  และปIจจุบัน เทศบาลตําบลกําแพงก็
ช�วยเหลือ ในการดูแลรักษาความสะอาดอยู� เพ่ือไม�ให)เกิดภาระค�าใช)จ�าย 
ในการดูแลรักษา หรือปรับปรุงซ�อมแซม จึงขอเสนอสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล เพ่ือโปรดพิจารณาให)ความเห็นชอบ การโอนทรัพย�สิน
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ดังกล�าวให)แก�เทศบาลตําบลกําแพง 
ต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย  ถ)าไม�มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ
ท�านใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง   
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง โปรดยกมือ  
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�   
 ข/อ  5.2  ญัตติขอความเห็นชอบกรณี  กรมธนารักษ�อนุญาตให/

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ใช/ท่ีราชพัสดุ  ณ  ตําบลกําแพง 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล  ซ่ึงโรงเรียนควนฟOาแลบและโรงพยาบาลละ
งู เปPนส�วนราชการผู/ครอบครองใช/ ประโยชน�อยู�เดิม เพ่ือก�อสร/าง
สนามกีฬามาตรฐานแห�งท่ี 2  องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   

  เชิญนายกฯ แถลง  
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขอเสนอคําแถลง การขอใช)ท่ีราชพัสดุ เพ่ือก�อสร)างสนามกีฬา

มาตรฐานแห�งท่ี 2 องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ตามท่ีองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล ได)ขออนุญาต เพ่ือก�อสร)างสนามกีฬามาตรฐาน
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แห�งท่ี 2 องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ณ ตําบลกําแพง อําเภอละงู  
จังหวัดสตูล  (ซ่ึงโรงเรียนบ)านควนฟ\าแลบและโรงพยาบาลละงู  เปSน
ส�วนราชการผู)ครอบครองใช)ประโยชน�อยู�เดิม) และกรมธนารักษ�ได)
อนุญาตให)ใช)ท่ีราชพัสดุ ดังนี้  ๑. แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี สต.
๒๑๗ (บางส�วน) ตําบลกําแพง อําเภอ ละงู จังหวัดสตูล  เนื้อท่ี
ประมาณ ๒๐-๓-๙๐ ไร� (หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน น.ส.ล. เลขท่ี 
๓๒๗๘๓ สารบัญลําดับท่ี ๐๙๙๑-๐๐๓-๕๖)  ๒. แปลงหมายเลข
ทะเบียนท่ี สต.๒๑๗ (บางส�วน) ตําบลกําแพง อําเภอ ละงู จังหวัด
สตูล  เนื้อท่ีประมาณ ๑๐-๑-๑๐ ไร� (หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน 
น.ส.ล. เลขท่ี ๓๒๗๘๓ สารบัญลําดับท่ี ๐๙๙๑-๐๐๓-๕๙) ท้ังนี้การ
เข)าใช)ประโยชน�ในท่ีราชพัสดุดังกล�าว องค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูลจะต)องยินยอมปฏิบั ติตามเง่ือนไขการใช) ท่ีราชพัสดุ ตาม
กฎกระทรวงว�าด)วยหลักเกณฑ�และวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา 
ใช) และจัดหาประโยชน�เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ และท่ีแก)ไข
เพ่ิมเติมออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ 
และหรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคตทุกประการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับมาตรการแก)ไขปIญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙  ลงวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗  รายละเอียดตามเอกสารท่ีได)แจกให)กับทุกท�าน
แล)ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕  และแก)ไขเพ่ิมเติม “ข)อ ๙  
ในกรณีท่ีมีผู)อุทิศพัสดุให)เปSนกรรมสิทธิ์แก�หน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท)องถ่ิน หรือให)สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให)เปSนผู)ดูแลพัสดุ
นั้น ถ)าการกระทําดังกล�าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท)องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได)ต�อเม่ือ
ได)รับความเห็นจากสภาหน�วยการบริหารราชการส�วนท)องถ่ิน นั้น  
เพ่ือให)เปSนไปตามระเบียบท่ีอ)างถึง  จึงเสนอสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาให)ความเห็นชอบต�อไป และตามท่ี
ประธานสภาฯได)ถามเม่ือสักครู� ผมอยากจะเรียนว�า เดิมทีแปลงแรก 
ได)รับความเห็นชอบให) องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลใช)นี้มา
ประมาณ 2 ปRแล)ว  และก็แปลงหลังนี้ เ พ่ิงให)ความเห็นชอบมา
เพราะว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลขอเพ่ิมเติมเนื่องจาก 
สถานท่ีให)มารอบแรกนั้นไม�พอ หลังจากท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล ได)รับหนังสือแจ)งจากราชพัสดุก็ได)ขอปรับปรุงพ้ืนท่ี ไปบางส�วน 
และขณะนี้กรมพลศึกษา  ก็ได)อนุมัติงบประมาณมา ให)ดําเนินการซ่ึง
อยู�ในระหว�างการดําเนินการกันอยู� ซ่ึงตามระเบียบนี้ จะต)องขอ
อนุมัติสภาก�อน แต�เนื่องจากความผิดพลาดก็เลยมาขออนุมัติสภาใน
รอบนี้ เพ่ือให)สภาให)ความเห็นชอบ ก็เรียนเพ่ือทราบ และก็เพ่ือให)
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เปSนไปตามระเบียบท่ีอ)างถึงจึงเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณาให)ความเห็นชอบต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีท�านใดท่ีจะอภิปราย  ถ)าไม�มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท�านใด
เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ   

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง  
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ   
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�   
 ข/อ 5.3  ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีกรมธนารักษ�อนุญาตให/

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ใช/ท่ีราชพัสดุ เพ่ือก�อสร/างศูนย�
เครื่องจักรกล และอาคารประกอบอ่ืนๆ พร/อมสร/างสนามกีฬาและ
ลานกีฬา   

 เชิญนายกฯ แถลง   
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขอเสนอคําแถลง การขอใช)ท่ีราชพัสดุ เพ่ือก�อสร)างศูนย�

เครื่องจักรกล และอาคารประกอบอ่ืนๆ  ด)วยกองช�างองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล ได)ขออนุญาตใช)ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ท่ี สต.๑๔๙ (บางส�วน)  ตําบลคลองขุด  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัด
สตูล   (หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน สค.๑ เลขท่ี ๑๕๔) เนื้อท่ี ๒๑-๓-
๖๒ ไร�  เพ่ือก�อสร)างศูนย�เครื่องจักรกลและอาคารประกอบอ่ืนๆ  
พร)อมสร)างสนามกีฬาและลานกีฬา แต�เนื่องจาก กรมธนารักษ�ได)
อนุญาตให)พลังงานจังหวัดสตูลใช)ประโยชน�ไปแล)ว  จํานวน ๒-๐-๐๐ 
ไร� จึงคงเหลือเนื้อท่ีให)องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล จํานวน ๑๙-
๓-๖๒ ไร� ท้ังนี้การเข)าใช)ประโยชน�ในท่ีราชพัสดุดังกล�าว องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูลจะต)องยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขการใช)ท่ีราช
พัสดุ ตามกฎกระทรวงว�าด)วยหลักเกณฑ�และวิธีการปกครองดูแล 
บํารุงรักษา ใช) และจัดหาประโยชน�เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ 
และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๑๘ และหรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคตทุกประการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการแก)ไขปIญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙  ลง
วันท่ี  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗  รายละเอียดตามเอกสารท่ีได)แจก
ให)กับทุกท�านแล)ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการพัสดุ
ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕  และแก)ไข
เพ่ิมเติม “ข)อ ๙  ในกรณีท่ีมีผู)อุทิศพัสดุให)เปSนกรรมสิทธิ์แก�หน�วย
การบริหารราชการส�วนท)องถ่ิน หรือให)สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือ
มอบให)เปSนผู)ดูแลพัสดุนั้น ถ)าการกระทําดังกล�าวมีเง่ือนไขหรือมี
ภาระติดพันหน�วยการบริหารราชการส�วนท)องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั้นๆ ได)ต�อเม่ือได)รับความเห็นชอบจากสภาหน�วยการบริหาร



~	๘	~	

 

ราชการส�วนท)องถ่ิน นั้น เพ่ือให)เปSนไปตามระเบียบท่ีอ)างถึง จึงเสนอ
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาให)ความเห็นชอบ
ต�อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย  ถ)าไม�มีผมจะขอมติ สมาชิกฯ
ท�านใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี   
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ เอกฉันท�   
 ข/อ 5.4  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  

พ.ศ.2559 ของกองช�าง  เพ่ือตั้งจ�ายเปPนรายการใหม� หมวดค�าท่ี
ดิน และส่ิงก�อสร/าง ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน และ
ส่ิงก�อสร/าง รายการค�าปรับปรุงหลังคาและคูระบายน้ําตลาดนัด
ควนโดน  จํานวน  400,000.-บาท    

 เชิญนายกฯ แถลง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ขอเสนอคําแถลง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําปR 

พุทธศักราช 2559  โอนต้ังจ�ายเปSนรายการใหม� ด)วยกองช�างมี
ความประสงค� จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปR
งบประมาณ พุทธศักราช 2559  หมวดค�าท่ีดิน และสิ่งก�อสร)าง 
ประเภทค�าบํารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง รายการค�า
ปรับปรุงหลังคา และคูระบายน้ํา ตลาดนัดควนโดน จํานวนเงิน 
400,000.-บาท เนื่องจากเม่ือฝนตกน้ําไหลท�วมขัง บริเวณพ้ืนท่ี
ตลาดนัดสร)างความเดือดร)อนให)แก�ผู) ใช)บริการเปSนอย�างมาก 
จําเปSนต)องแก)ไขปIญหาอย�างเร�งด�วน  โดยขอโอนลดงบประมาณจาก
งบกลาง  ประเภทสํารองจ�าย รายการค�าใช)จ�ายในกรณีท่ีเก่ียวกับสา
ธารณภัยหรือในกรณี ท่ีจํา เปSนฯ จํ านวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณท่ีได)แจกให)กับทุกท�านแล)ว  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  ข)อ 
๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร)าง ท่ีทําให)ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ�ายเปSนรายการใหม� ให)เปSนอํานาจอนุมัติของสภาท)องถ่ิน   เพ่ือให)
เปSนไปตามระเบียบท่ีอ)างถึง   จึงเสนอสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติต�อไป   

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯอภิปราย  ถ)าไม�มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท�านใด
เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ  



~	๙	~	

 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ  
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�  
 ข/อ 5.5  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  

พ.ศ.2559  ของกองการศึกษาฯ เพ่ือตั้งจ�ายเปPนรายการใหม�  
หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและส่ิงก�อสร/าง เพ่ือเปPนค�าใช/จ�ายของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  

  เชิญนายกฯ แถลง  
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขอเสนอคําแถลงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย

ประจําปR พุทธศักราช 2559 โอนต้ังจ�ายเปSนรายการใหม� ด)วยกอง
การศึกษาฯมีความประสงค�จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําปR พุทธศักราช 2559  ต้ังจ�ายเปSนรายการใหม�ในแผนการ
ศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ� 
ท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เนื่องจากเพ่ือ
รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย�างเพียงพอ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 หมวดค�าครุภัณฑ�   ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน รายการค�าจัดซ้ือพัด
ลมต้ังพ้ืนชนิดสามขา ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 12 ตัว เพ่ือใช)งาน
ประจําโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  ต้ังราคาตามท)องตลาดเนื่องจาก
ครุภัณฑ�ชนิดนี้ ไม� มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ�ปR  2558 
งบประมาณ  39,500 บาท และนํามาจากแผนพัฒนาสามปR อบจ.
สตูล พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 

 หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร/าง    ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง  รายการค�าปรับปรุงระบบไฟฟ\าโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 ตามแบบท่ี อบจ.สตูล กําหนด งบประมาณ 293,820 
บาท และนํามาจากแผนพัฒนาสามปR อบจ.สตูล พ.ศ.2559- 2561 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2  โดยขอโอนลด งบประมาณจาก  แผนงาน
การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค�าใช)สอย 
ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข)าลักษณะ
รายจ�ายหมวดอ่ืน ๆโครงการส�งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท)องถ่ิน (สนับสนุนค�าใช)จ�ายในการบริหารสถานศึกษา)  จํานวน 
200,000 บาท  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม�กําหนดระดับ 
หมวดค�าใช)สอย ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม�เข)าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการศูนย�เสาะหาและ
พัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในท)องถ่ิน (ศูนย� GTX จังหวัดสตูล) 
จํานวน 133,320 บาท   รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณฯ 
ท่ีได)แจกให)กับทุกท�านแล)ว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วย
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วิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ.2541 
และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  “ข)อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายใน
หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง ท่ีทําให)ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเปSนรายการใหม�  ให)เปSนอํานาจ
อนุมัติของสภาท)องถ่ิน”  เพ่ือให)เปSนไปตามระเบียบท่ีอ)างถึง  จึง
เสนอสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติต�อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย  ถ)าไม�มีผมจะขอมติ สมาชิกฯ
ท�านใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�  
 ข/อ 5.6  ญัตติขออนุมัติใช/จ�ายเงินสะสมขององค�การบริหารส�วน

จังหวัดสตูล  ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.2559   
 เชิญนายกฯ แถลง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ก็ขอเสนอคําแถลง ขออนุมัติจ�ายเงินสะสม องค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสตูล  ประจําปRงบประมาณ พุทธศักราช 2559 ด)วย
กระทรวงมหาดไทย ได)แจ)งหลักเกณฑ�การใช)จ�ายเงินสะสมของ
องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน เพ่ือแก)ไขปIญหาความเดือดร)อนของ
ประชาชนตามอํานาจหน)าท่ี และสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล โดยให)กระทําได)เฉพาะโครงการหรือกิจการซ่ึงอยู�ใน
อํานาจหน)าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ในด)านการบริการ
ชุมชนและสังคม กิจการท่ีเปSนการเพ่ิมพูนรายได)  หรือกิจการท่ีจัดทํา
ข้ึน เ พ่ือ บํ า บัดความเ ดือดร) อนของประชาชนตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
พ.ศ.2547 ข)อ 89 ท้ังนี้ยอดเงินสะสมท่ีสามารถใช)ได)จะต)องเปSนเงิน
คงเหลือจากการสํารอง งบบุคลากร สํารองจ�ายกรณียังไม�ได)รับ
จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค� และสํารองกรณีสาธารณ
ภัยแล)ว รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1438   ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559  ในปIจจุบัน
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล มีเงินสะสม ณ วันท่ี 29 เมษายน 
2559  ท่ีสามารถนําไปใช)จ�ายได)ตามหลักเกณฑ�ดังกล�าวจํานวน 
31,933,933.57 บาท  ดังนั้น องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลจึง
มีความประสงค�ขออนุมัติจ�ายเงินสะสมประจําปRงบประมาณ พ.ศ.
2559  จํานวน 8 โครงการ  รวมเปSนเงินท้ังสิ้น  31,932,000 
บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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 1. รายการ ซ�อมสร)างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟIลท�คอนกรีต 
สายทางเข)าแหล�งท�องเท่ียวหาดราไว อ.ทุ�งหว)า ขนาดผิวจราจรกว)าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 2.033 กิโลเมตร  ไหล�ทางข)างละ 1.00 
เมตร ตามแบบแปลนท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลกําหนด และ
นํามาจากบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปR (พ.ศ.2559-2561) 
อบจ.สตูล  ครั้งท่ี 2 งบประมาณ 9,439,000  บาท 

 2. รายการ ซ�อมสร)างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟIลท�คอนกรีต 
สายบ)านควนสูง-บ)านปาเต5ะ อ.เมือง ขนาดผิวจราจรกว)าง 6.00 
เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตามแบบแปลนท่ีองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูลกําหนด และนํามาจากบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
สามปR (พ.ศ.2559-2561) อบจ.สตูล  ครั้งท่ี 2 งบประมาณ 
3,339,000  บาท  

 3.  รายการก�อสร)างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในสายทางบ)านควน
สูง-บ)านปาเต5ะ  อ.เมือง ขนาดกว)าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลกําหนด และนํามา
จากแผนพัฒนาสามปR (พ.ศ.2559-2561) อบจ.สตูล  เพ่ิมเติมฉบับ
ท่ี 2  งบประมาณ  1,440,000  บาท 

 4.  รายการ ซ�อมสร)างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟIลท�
คอนกรีต  สายโรงเรียนบ)านปากละงู-บ)านท�าชะมวง อ.ละงู ขนาดผิว
จราจรกว)าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.397 กิโลเมตร ตามแบบ
แปลนท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลกําหนด และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ.2559-2561) อบจ.สตูล  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2  
งบประมาณ 4,835,000.- บาท 

 5.  รายการ  ก�อสร)างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟIลท�คอนกรีต 
สายบ)าน  น้ําหรา-บ)านควนกาหลง  อ.ควนกาหลง ขนาดผิวจราจร
กว)าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.625 กิโลเมตร  ตามแบบแปลนท่ี
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลกําหนด และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปR  (พ.ศ .2559-2561) อบจ.สตูล  เ พ่ิมเ ติมฉบับ ท่ี  2 
งบประมาณ 6,981,000  บาท 

 6. รายการ ก�อสร)างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟIลท�คอนกรีต 
สายหัวสะพานละงู-บ)านผัง 17, ผัง 18 อ.มะนัง ขนาดผิวจราจร
กว)าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.957 กิโลเมตร พร)อมท�อเหลี่ยม (2-
1.50x1.20x14.00 ม.) ตามแบบแปลนท่ีองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลกําหนด และนํามาจากแผนพัฒนาสามปR (พ.ศ.2559-
2561) อบจ.สตูล  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 งบประมาณ 5,044,000.-
บาท   

 7. รายการ ก�อสร)างท�อเหลี่ยมในสายทางบ)านคลองขุด-บ)านหัวทาง 
อ.ละงู ขนาด 2-1.50 x 1.20 x 14.00 เมตร ตามแบบแปลนท่ี
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องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลกําหนด และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปR (พ.ศ.2559-2561)อบจ.สตูล เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 งบประมาณ 
438,000.-บาท  

 8.  รายการ  ก�อสร)างท�อเหลี่ยมในสายทางบ)านทุ�งวิมาน-บ)านควน
ขัน อ.เมือง ขนาด 2-1.20 x 1.20 x 14.00 เมตร ตามแบบ
แปลนท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลกําหนด และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ.2559-2561) อบจ.สตูล  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 
งบประมาณ  416,000.-บาท  รายละเอียดตามบัญชีโครงการใช)
จ�ายเงินสะสมองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ประจําปRงบประมาณ 
พ.ศ .2559   ท่ี ได) แจกให) กับทุกท� านแล) ว   อาศัยระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
พ.ศ.2547 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม ข)อ 89  จึงขอเสนอสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติจ�ายเงินสะสมจํานวน 
31,932,000 บาท  ต�อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในส�วนของเงินสะสมนี้ท่ีจริงแล)วถ)ากระทรวงมหาดไทยไม�สั่ง

สภาฯเปSนผู)รับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณถ)าอนุมัติงบประมาณท่ี
ผิดพลาด สภาเปSนผู)รับผิดชอบซ่ึงเคยมีครั้งหนึ่งท่ีจังหวัดอะไร ผมจํา
ไม�ได)ว�ามีสมาชิกองค�การบริหารส�วนตําบลติดคุก เหลืออยู�คนเดียวท่ี
เปSนคนไม�เห็นด)วย ของดออกเสียงรู)สึกว�ารอดไปและไม�ติดคุก ใน
ส�วนของการจ�ายเงินสะสมขององค�การบริหารส�วนจังหวัด คราวนี้
ทางกระทรวงมหาดไทยได)สั่งจ�าย ในส�วนขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล มีอยู� 8  โครงการ  ผมเห็นเขียนมาสั้นๆว�าการจ�ายเงิน
สะสม ให)สภาอนุ มัติผมก็ตกใจว�าและก็มาดูเอกสารข)างล�างมี
โครงการมาด)วย  8  โครงการ  ส�วนใน 8 โครงการนี้ท�านประธานฯ
ท่ีเคารพ ผมขอบคุณคณะผู)บริหาร มีครั้งหนึ่งผมเคยพูดในสภาฯแห�ง
นี้ว�าให)นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ใช)เงินงบประมาณของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  เพ่ือกระตุ)นเศรษฐกิจของจังหวัด
สตูล ในการทําถนนลาดยางพารา วันนี้ผมขอบคุณคณะผู)บริหารแต�ท่ี
เสียใจก็คือในจํานวน 8 โครงการนี้ไม�มีชื่อของอําเภอท�าแพเลย แต�
หวังว�านายกฯคงให)ในครั้งหน)า แต�อย�าช)าเพราะว�าชาวอําเภอท�าแพก็
เดือดร)อนเหมือนกับอําเภออ่ืน ๆ  ในจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  ถ)าไม� มีผมจะขอมติ สมาชิกฯท�านใด
เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ   

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง   
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ  
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
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ประธานสภาฯ -  สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�  
 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี 6   - เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ เชิญท�านสมาชิกฯ อภิปราย  เชิญคุณศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ก�อนอ่ืนก็ต)องพูดกันถึงเรื่องของถนน เรื่องความจําเปSนข้ัน

พ้ืนฐาน ของพ่ีน)องประชาชน เพราะว�าหน)าท่ีหลักขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล ก็รู)ๆกันอยู�ว�าคือการบริการสาธารณะผมก็
ฝากอีกสัก 1 สาย ในปR พ.ศ.2560 นี้ ถนนสายกุโบร�- ลําบาตู 
ระยะทางสั้นๆ ก�อนท่ีข)อบัญญัติจะเข)าไปก็ฝากพิจารณาตรงนี้ด)วย
เหมือนกันว�าถนนเส)นนี้นานมาก เปSนถนนท่ีพ่ีน)องประชาชนต)องใช)
สัญจรในการท่ีจะนําพ่ีน)องประชาชนท่ีเสียชีวิตเข)าไปทําพิธีทาง
ศาสนาท่ีลําตาตู ตรงข)ามกับไฟฟ\า อําเภอละงูผมก็ฝากเส)นนี้ด)วยถ)า
หากว�างบประมาณไม�เพียงพอยังไง หลุมบ�อก็ให)ช�วยจัดแจงและ
ช�วยเหลือพ่ีน)องประชาชน ส�วนอีกเรื่อง บริเวณพ้ืนท่ีก�อสร)างสนาม
กีฬามาตรฐานแห�งท่ีสอง ท่ีได)พูดกันตอนเริ่มแรก เม่ือตอนเช)าผมได)
ประสานกับท�านผู)อํานวยการกองช�างแล)วว�าดินท่ีสไลด�ลงมานี้ มัน
ค�อนข)างจะปOดร�องน้ําอยู�ร�องหนึ่ง เพราะช�วงฤดูฝนเริ่มจะมาแล)ว 
จริงๆแล)วมันสไลด�ลงมาต้ังแต�ปRท่ีแล)วแต�มันยังไม�ลําบากมาก แต�ผม
กลัวว�าปRนี้ว�าฝนจะมากกว�าทุกๆปR ก็กลัวว�าพ้ืนท่ีตรงนี้น้ําจะไหลไม�
สะดวก ถนนเส)นนั้นก็เปSนถนนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ท่ี
พ่ีน)องประชาชนใช)เปSนทางสัญจรท่ีค�อนข)างเยอะ และอีกเรื่องท่ีผม
อยากจะฝากท�านประธานฯผ�านไปถึงผู)ท่ีรับผิดชอบ ท่ีผ�านมานั้นส�วน
ใหญ�ผมจะประสานผ�านไปทางผู)อํานวยการกองแผน ก็ขออนุญาต
เอ�ยนาม คือ ท�านเสาวลี  ชูเกิด เก่ียวกับงบประมาณในการก�อสร)าง
สนามกีฬามาตรฐานแห�งท่ี 2 ท่ีบ)านควนฟ\าแลบ อําเภอละงู  การ
ทํางานรู)สึกจะล�าช)ามาก ทําให)งบประมาณของเราท่ีโอนมาถึงจังหวัด
แล)วตกไปเก)าล)านกว�าบาท ทําให)เราต)องไปเข)าคิวใหม� ในปR 2561 
จะทําให)เราเสียเวลาในการทํางานไป  1  ปR  ผมก็ได)ประสานตลอด 
ผู)อํานวยการกองแผนฯก็ได)แจ)งไปท่ีสํานักงานจังหวัด ในรอบนี้อยาก
ให)ประสานอย�างใกล)ชิดเพราะผมกลัวจะมีปIญหาตามมาอีก ข)อแรกท่ี
ผมจะประสานก็คือ 1. คณะกรรมการกําหนดราคากลางว�าเสร็จหรือ
ยัง และก็รักษาการท�องเท่ียวและกีฬา จะส�งเรื่องไปท่ีจังหวัดเม่ือไหร�  
2. ประสานไปทางจังหวัดว�าจะประกาศหาผู)ว�าจ)างได)เม่ือไหร�
เพราะว�าหนังสือจากกรมพละศึกษาได)ส�งมาเม่ือวาน เม่ือทางกรม
พละได)แจ)งมาเรียบร)อยแล)วเราต)องดําเนินการต�อไปเพ่ือไม�ให)เสีย
ประโยชน�ต�อพ่ีน)องประชาชน ในอําเภอละงูของเรา เพราะว�าใน
อําเภอละงูนั้นไม�มีพ้ืนท่ีในการก�อสร)าง ไม�มีพ้ืนท่ี ท่ีเปSนสนามกีฬาท่ี
ได)มาตรฐานแม)แต�แห�งเดียว โชคดีของพ่ีน)องชาวจังหวัดสตูล ใน
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อําเภอเมืองมีสนามกีฬาท่ีได)มาตรฐานมีต้ัง 2 สนาม ซ่ึงพ่ีน)อง
ประชาชนในอําเภอเมืองนั้น สามารถใช)ประโยชน�ได)มากท่ีสุด แต�ใน
อําเภอละงูนั้น ไม�มีสนามท่ีเปSนมาตรฐานเลย เพราะฉะนั้นเราอยาก
ให)เยาวชนของเรามีความเปSนเลิศในเรื่องของกีฬาในอนาคตเพ่ือท่ีไป
สอบแข�งขันได)ทุนการศึกษาต�างๆ แต�ถ)าเรามีพ้ืนท่ีให)ลูกหลานของ
เราได)ออกกําลังกายและผมเชื่อว�ามาตรฐานต�อไปคงจะมีก็ฝาก
ประสานอย�างใกล)ชิดด)วย 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน  
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมขออนุญาตนําเรื่องของความเดือดร)อนของพ่ีน)องประชาชน

ท่ีติดๆขัดๆ เหมือนกับท่ีท�านสมาชิกฯผู)ทรงเกียรติว�าในการทํางาน
และล�าช)าเกิดจากเครื่องจักรกล หรือว�าเครื่องมือในการทํางานไม�
เพียงพอ ส�วนความรู)สึกคือรถของทางราชการขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล แต�ละคันและท่ีซ้ือใหม�มาก็ไม�ก่ีคัน แต�ท่ีเปSนรถเก�าก็
ควรจะซ้ือใหม�ได)แล)วท�านประธานสภาฯและก็ฝากถึงผู)บริหารตรงนี้
ว�าลองดูว�าถ)าเรามีเครื่องมือพร)อมเราจะทํางานได)รวดเร็วไหม ส�วน
เรื่ อง ท่ีสองผมจะมาหารือในเรื่ องของยาเสพติดในส�วนของ
งบประมาณขององค�การบริหารส�วนจังหวัด เราไม�ได)เน)นหนักในเรื่อง
ของยาเสพติด แต�ผมไปสอบถามทางตํารวจว�าทําไมคนท่ีติดยา 
ตํารวจไม�ตรวจจับให)เปSนท่ีเปSนทาง และท่ีตรวจจับได)ก็มีกัญชา ยาบ)า 
ส�วนยาท่ีร)ายแรงท่ีสุดคือยาแก)ปวดชนิดใหม� ท่ีวัยรุ�นกินแล)วเลิกไม�ได)
เลย และเม่ือวานท�านปลัดจังหวัด ขออนุญาตเอ�ยนาม คือท�านวีระ  
เกิดสิริมงคล ท�านก็ฝากเรื่องนี้ว�าให)ทุกหน�วยงานให)ช�วยรับผิดชอบใน
เรื่องของยาเสพติด ถ)าเปSนไปได)ผมอยากจะให)องค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล ประสานกับทางตํารวจว�าถ)าเรามีงบประมาณ เราก็ให)
งบประมาณไปทางตํารวจเพ่ือไปตรวจจับในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น
ตํารวจบอกผมว�าไม�มีงบประมาณท่ีจะไปตรวจจับเหมือนอย�างท่ีผม
ว�า และผมก็รับปากว�าสักวันผมจะเข)าไปองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ผมจะไปคุยเรื่องนี้ ปรึกษาหารือกับท�านนายกฯดูว�าจะทําได)ไหม ถ)า
องค�การบริหารส�วนจังหวัดจะให)งบประมาณไป เพ่ือท่ีจะแก)ไขปIญหา
ยาเสพติดในจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอาทิตย�  สุวรรณโณ 
นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - ทางชาวบ)านอําเภอมะนัง ก็ฝากขอบคุณผู)บริหารและก็สมาชิก

ฯและก็กองช�างท่ีได)มอบเครื่องมือ และเครื่องจักรกลไปปรับพ้ืนท่ี
และทําถนนท่ีวัดปWาชโลตาล ต้ังแต�เข)าไปมีฝนตกทุกวัน ผมขอให)ทีม
ช�างปรับขยายเวลานิดหน�อย ซ่ึงฝนตกทุกวันเลยต้ังแต�ผมเข)าไป และ
ผมพร)อมมอบหินผุของผมเอง เพ่ือให)ได)ทํางานได)สะดวกและก็เปSน
ประโยชน�แก�ชาวอําเภอมะนัง และก็มีถนนอีกหนึ่งสายท่ีจะฝากไป
ทางผู)บริหารซ่ึงเปSนทางท่ีลําบากมาก เปSนทางเข)าท่ีว�าการอําเภอ
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มะนัง และก็ทางเข)าองค�การบริหารส�วนตําบลปาล�มพัฒนา ซ่ึงเหลือ
ระยะทางอีกประมาณ 800 - 900 เมตร และถนนก็เปSนหลุมเปSน
บ�อเยอะมาก ผมจะขอไว)ในปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ก็ได) ผมมีเรื่อง
ท่ีจะฝากไว)แค�นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณประมวล  ธรรมรักษา 
นายประมวล  ธรรมรักษา - ซ่ึงชาวบ)านได)ร)องเรียนผ�านกระผมมาว�า เรื่องของหินตกหล�น

ระหว�างทางไปบ)านบ�อเจ็ดลูกกับตําบลแหลมสน ซ่ึงช�วงนี้ฝนตก
บ�อยครั้งหินตกหล�นระหว�างทางผมกลัวว�าการสัญจรไปมาของ
ชาวบ)านไม�สะดวก ผมมีเรื่องฝากแค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - ในการประชุมสภาท่ีผ�านมาก็คงไม�ว�า แต�คราวต�อไปถ)าเปSนไป

ได)อยากขออนุญาตฝากท�านประธานผ�านไปยังผู)บริหารด)วย ว�าจะ
ขอให)งดการประชุมสภาฯวันศุกร�เพราะเรามีภารกิจท่ีจะต)องทํา
ข)างหน)าขอให)เปSนการประชุมวันอ่ืน ผมจะขอความกรุณา ขอฝากไว)
แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 
นายอะหมาด  หลงจิ  - ผมขอขอบคุณท�านนายกฯ และคณะผู)บริหาร ท่ีผมได)ขอ

อนุมัติเครื่องจักรกลท่ีไปแก)ปIญหาเรื่องน้ําท�วมหลังสํานักงานอิสลาม 
และก็ส�วนเวลาท่ีเหลือจากสํานักงานอิสลามก็ไปช�วยเก่ียวกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงของพ่ีน)องหมู�ท่ี 1 ตําบลฉลุง ผมขอฝากไว)แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เม่ือสักครู�ท่ีผมได)ยืนข้ึนอภิปรายนั้นเรื่องปIญหาท่ีเกิดข้ึนใน

พ้ืนท่ีของผมแต�ตรงนี้ผมขออนุญาตพูดในภาพรวมของจังหวัด
เก่ียวกับการให)บริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนจังหวัดของ
เรา เพ่ือสู�ความเปSนเลิศ ท�านประธานสภาฯท่ีเคารพเราจะเห็นว�า
เครื่องจักรกลในกองช�างของเราและในแต�ละส�วนนั้นเก�าและก็นาน
มากแต�ถ)าเปSนไปได)จะหาทางยังไงก็สุดแล)วแต�ก็ฝากผู)บริหารในการ
พิจารณาตรงนี้ด)วยไม�ว�าจะเปSนรถสุขาซ่ึงซ�อมประมาณหนึ่งเดือน 
และก็ใช)งานได)ก็ประมาณหนึ่งเดือนอะไรในลักษณะอย�างนี้ ก็น�าจะ
หาโอกาสท่ีจะซ้ือใหม� ส�วนเรื่องของรถแม5คโคร หรือรถอะไรต�างๆ ซ่ึง
ผมมองว�าเปSนเรื่องเก�าเท�าท่ีผมได)ไปสัมผัสจากองค�การบริหารส�วน
จังหวัดต�างๆท่ัวประเทศนี้ เขามีการกู)เพราะเปOดโอกาสให)กู) แต�ด)วย
ความจําเปSนองค�การบริหารส�วนจังหวัด ก็ต)องกู)เพ่ือให)มีเครื่องจักรท่ี
ทันสมัยในการท่ีจะทํางานเพ่ือบริการสาธารณะพ่ีน)องประชาชนได)
อย�างท่ัวถึงก็เลยฝากท�านประธานสภาฯผ�านไปยังคณะผู)บริหารให)
ช�วยพิจารณาในส�วนของตรงนี้ด)วย ซ่ึงผมเห็นบางองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด ผมเห็นมีรถตรวจสุขภาพขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
เปSนของตัวเอง รถท่ีจะนําออกไปเก็บภาษีต�างๆในพ้ืนท่ีก็มี ส�วน
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เครื่องจักรกลของเขาใหม�เลย ซ่ึงในอดีตท่ีผ�านผมเคยเปSนท่ีปรึกษา
คณะกรรมการติดตามงบประมาณของสภาผู)แทนราษฎร ผมก็ได)เห็น
ว�าในองค�การบริหารส�วนจังหวัดได)ทําการกู)เพ่ือมาซ้ือเครื่องจักรกล
ในการท่ีจะมาพัฒนาองค�กรของเรา ให)สู�ความเปSนเลิศในการท่ีจะ
ให)บริการในท่ีสาธารณะได)อย�างเพียงพอ ผมขอฝากไว)แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - มีเรื่องอีกนิด คือถ)าเหตุการณ�ไม�ปกติสมาชิกสภาฯท่ีจะหมด

วาระอีกหนึ่งเดือนกว�าๆน�าจะประชุมครั้งสุดท)ายก็ว�าได)ถ)าเหตุการณ�
ไม�ปกติ แต�เหตุการณ�นี้ผมต)องขอบคุณ คสช.ท่ีได)ต�อเวลาให)พวกผม
ได)ทําหน)าท่ีต�อ และต)องขอบคุณล�วงหน)าไว) ณ โอกาสนี้ด)วย  

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ ชี้แจง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ประเด็นของท�าน ศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล ขออนุญาตท่ีต)อง

เอ�ยนาม  ผมไม�แน�ใจว�าถนนกุโบร� – ลําบาตู เปSนเส)นทางของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล หรือเปล�าหรือว�าเปSนขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล ถนนสายนี้น�าจะเปSนถนนในพ้ืนท่ีไม�ได)
เชื่อมต�อกับอะไร หรือองค�การบริหารส�วนจังหวัดได)ไปสร)างไว)เดิม 
เด๋ียวจะให)กองช�างไปดูบัญชีอีกที ในส�วนสนามกีฬาแห�งท่ี 2 จริงๆ
เราต)องยอมรับว�าความล�าช)าของงานผมเองก็หนักใจเพราะว�าไม�ใช�
งบประมาณมาลงท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัด ผมยืนยันได)ว�าถ)ารอบ
ท่ีแล)วนี้ ถ)าเปSนงบประมาณท่ีมาลงท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดนี้ 
เราทําจัดซ้ือจัดจ)างไปแล)วแต�บังเอิญว�าไปลงท่ีจังหวัด เสร็จแล)วก็
ระหว�างจังหวัดกับท�องเท่ียวความชํานาญในเรื่องนี้ก็อาจจะน)อย ก็
ต)องอาศัยหน�วยงานองค�ประกอบอ่ืนในการทําราคากลางบ)างอะไร
หลายๆอย�าง ก็ระยะเวลางบประมาณจริงๆ แล)วเขาแจ)งยอดมาก�อน
หน)านั้นแล)ว แต�ว�าแบบเพ่ิงได)รับกันมาตอนหลังทําให)การประมาณ
ราคากลางต�างๆเสียเวลาอยู�พอสมควร แต�คิดว�ารอบนี้น�าจะไม�มี
ปIญหาเพราะว�าราคากลางตอนนี้ก็รู)สึกว�าพร)อมหมดแล)วเพียงสรุป
สุดท)ายก็น�าจะเสร็จแล)ว ก็คงจะเร�งรัดให)มีการหาผู)รับจ)างไว)ก�อนก็คิด
ว�าสนามกีฬาน�าจะไม�มีปIญหา  ส�วนเรื่องงบประมาณปราบปราม   
ยาเสพติดผมอยากจะเรียนว�าหน)าท่ีปราบปรามเปSนหน)าท่ีของทาง
ตํารวจเราคงจะเสนองบปราบปรามไม�ได)แต�ในส�วนของการป\องกัน
โดยปกติแล)วเราก็ทําอยู�เรามีการสนับสนุนศูนย�ป\องกันยาเสพติด
จังหวัดสตูลด)วย และก็เรามักจะทํางานร�วมกันในวันยาเสพติดโลก 
ตรงนั้นหน)าท่ีรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนจังหวัดก็คือในส�วน
ของการป\องกันมากกว�า ก็เรียนให)ท�านสมาชิกฯได)รับทราบ และก็ได)
แจ)งให)ทางตํารวจได)ทราบด)วยว�าถ)าเปSนปราบปรามองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล น�าจะดูแลท�านไม�ได)ต)องใช)งบของกรมตํารวจ และ
หลายๆท�านเสนอความเดือดร)อนของพ่ีน)องประชาชนในเรื่องของ
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ถนน เรื่องของหินภูเขา สายแหลมสน ท่ีกลัวว�าจะสไลด�ลงมา ผม
อยากจะแนะนําสมาชิกฯว�าถนนสายนั้นช�วงท่ีอยู�ระหว�างภูเขาคือ
ถนนของทางหลวงชนบท ถ)าให)ดีท�านสมาชิกฯจะนําเสนอหนังสือไป
ท่ีทางหลวงชนบท หรือว�าจะให)ทางองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
รับเรื่องจากผลการประชุมสภาฯตรงนี้ และก็ทําหนังสือแจ)งไปท่ีทาง
หลวงชนบทว�า สมาชิกฯของเราอภิปรายห�วงใยในท่ีประชุมสภาว�า
อย�าให)หินถล�มลงมาก�อนแล)วค�อยไปแก)ไขคือป\องกันได)ก็อยากจะให)
ป\องกันไปก�อนอะไรในลักษณะอย�างนี้ ผมรับให)องค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลให)นําความคิดเห็นของท�านสมาชิกฯในการอภิปรายในท่ี
ประชุมสภาฯแห�งนี้นําเสนอไปท่ีทางหลวงชนบท ในส�วนนี้ก็รับไว) ใน
ส�วนเรื่องของการประชุมสภาฯวันศุกร�จริงๆผมก็คิดหนักอยู�และผมก็
พยายามท่ีจะหลีกเลี่ยง จริงๆกําหนดเดิมจะประชุมกันเม่ือวานแต�
ภารกิจของผมเยอะจริงๆและถ)าจะยืดไปประชุม สัปดาห�หน)านี้ คือ
ในหนั งสื อสั่ ง การของการใช) จ� าย เ งิน อุดหนุน ในรอบนี้ ทา ง
กระทรวงมหาดไทยให)ท)องถ่ินรายงานให)ทราบเปSนระยะ ๆ และก็
กําหนดให)จะต)องทําสัญญาให)แล)วเสร็จ คือทําสัญญาให)เสร็จสิ้นให)
ทันภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 นี้ ก็ต)องรบกวนทุกท�านแต�คิด
ว�ายังไงก็น�าจะไม�เกินเท่ียงท�านก็จะสามารถกลับไปเยี่ยมญาติมิตร
ของท�านท่ีมัสยิดได) อีกเรื่องหนึ่งท่ีว�าจะให)องค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล กู)เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ�เครื่องมือ ก็ต)องพิจารณากันถ)าจะต้ังเรื่องกู)
ก็ต)องขออนุมัติสภาฯ ก็คงจะได)หารือกันโดยส�วนรวมอีกสักครั้งหนึ่ง 
แต�ผมอยากจะเรียนว�าเครื่องจักรขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
ถึงจะเก�าแต�ว�าทุกชิ้นก็ซ�อมแซมบํารุงอย�างเต็มท่ีสามารถทํางานได)อยู� 
ส�วนในเรื่องรถสุขานี้ผมก็ได)หารือกับท�านผู)อํานวยการกองช�าง ไว)ใน
เบ้ืองต)นแล)วว�าเราซ�อมรอบนี้น�าจะทนได)อีกไม�เกิน 1 ปR ก็ยังเห็นว�า
น�าจะยังพอไหวอยู�แต�รอบหน)าคิดว�าหลังจากท่ีเลย 1 ปRแล)ว 
เพราะว�าโครงการท่ีเปSนเหล็กด)านล�างแม)ว�าจะทาสียังไงก็แล)วแต�มันก็
โดนน้ําหรือโดนอะไรต�างๆ ท่ีรั่วจากข)างบนและคงจะเสื่อมสภาพผม
คิดว�าอย�างนั้น ก็วางแผนไว)ว�าในสิ้นปRงบประมาณนี้เราอาจจะขอต้ัง
งบประมาณในเรื่องของการจัดซ้ือตู)สุขาเพ่ือรื้อตู)สุขาจากรถคันเดิม 
เพราะว�าโดยสภาพตัวรถนี้ก็ยังใช)ได)อยู� ท้ังหมด ยกเว)นตัวตู)สุขา
เท�านั้นก็อาจจะต)องรื้อและก็เอาตู)ใหม�มาใส�แต�เราอาจจะดําเนินการ
ในการสั่งตู)ใหม�ก�อน ก็คิดว�าคงจะตอบข)อสักถามของท�านสมาชิกฯได)
ในระดับหนึ่งก็ต)องขอขอบคุณท�านสมาชิกฯทุกท�านด)วย  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม ถ)าไม�มีผมก็ขอเลิกประชุม 
เลิกประชุม - เวลา  12.45 น. 

 


