
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่ 1  ประจ าปี  ๒๕60 

วันท่ี   6  มิถุนายน   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 

12. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  1   

๑3. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      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  อําเภอท่าแพ      เขต  ๑ 

18. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 

1.  นายอาบู  ฮะอุรา             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน            เขต  2  

                                                          (อยู่ระหว่างดําเนินคดี) 

2.  นายสมพล   อาดํา    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง       เขต  9  

                                                         (อยู่ระหว่างดําเนินคดี) 

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

4.  นายเส็น   ยาประจัน            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท่าแพ       เขต  ๒ (ลาป่วย) 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.  นายรอสี   ใบกาเด็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  1 

4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภนิันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

5.  นายวิบูลย์   โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  นายวรรโณ  เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7.  นายกอหร ี  ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

8.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง 

10. นางบุญยืน  รัตนชาตรี นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง 

11. นายประพันธ์  สารานพกุล นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง  

12. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จวิ นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง 

๑3. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง 

๑4. นางเกษร    เกตุแก่น นักบริหารงานคลังระดับกลาง 

๑5. นายมงคล  ชุมทอง ผูอ้ํานวยการกองชา่งระดับกลาง 

๑6. นายอมาตย์  สุปราณี นักบริหารงานศกึษาระดับกลาง 

๑7. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ นักบริหารงานคลังระดับกลาง 

18. นางอรรถยา  อารีกุล นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

19. นายสุพจน ์ นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

20. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

21. นางอภิญญา  ถีระวงศ์ นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

22. นายมารุต   โขขัด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

23. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

24. นางสาวปาริฉัตร   ทองอนิทร์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

๒5. นายปรีชา     อ่อนประชู ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

26. นายสุเรน  ตาเดอิน ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

28. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 
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รายชื่อผู้เข้าฟังประชุม 

1. นายอูหมอด  มรรคาเขต นิตกิรชํานาญการ 

2. นายฮารน  อาดํา นักวิชาการศกึษาชํานาญการ 

3. ดร.กวิน   ปุญโญกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. นายณัฐวุฒิ  แก้วแดง ผูจ้ัดการแผนกการตลาด  บจก.วีพีไอ 

5. นายวีระพงศ ์ แย้มยินดี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ 

6. นางนุชลักษณ์  สุขประเสริฐ หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริม 

7. นางจิญมน  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ 

8. นางสาวศุภกิา  จูฑะวนิช ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

9. นางสาวอมรรัตน ์ นภาพงษ์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

10. นางสาวบุษรัตน ์ บัวดวง ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.3๐ น 
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ข้อประชุม 

นายสุพจน์  นเรนทราช -  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ลําดับต่อไปขอเชิญประธานสภา 

นักบรหิารงานทั่วไประดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ขึน้ทําหน้าที่  ขอใหทุ้กท่านยืนขึน้ 

ประธานสภาฯ - ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านรองนายกฯ  

นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย์ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านรองปลัดฯ ท่าน

สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านผู้อํานวยการสังกัดกองต่างๆ  

วันนี้ เป็นการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 

ประจําปี พ.ศ.2560  เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญ

ต่าง ๆ ที่ได้แจกใหก้ับทุกท่านแล้ว 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1  

ระเบียบวาระที่ 1  - เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ประธานสภาฯ 1.1  รายงานผลการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม – 

มีนาคม 2560 )  ได้จัดส่งใหก้ับทุกท่านแล้ว  

 1.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี 2560  ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม 

2559 – มีนาคม 2560 ) (e-plan)   ได้จัดส่งใหทุ้กท่านแลว้  

 1.3  รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาสขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล   ประจําปีงบประมาณ 2560  ด้าน

รายรับ – รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560 ) 

ได้จัดส่งใหก้ับทุกท่านแลว้  

 1.4  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  มี

คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่  อม.49/2560  คดีหมายเลขแดง

ที่ อม.88/2560  เมื่อวันที่   9  พฤษภาคม  2560  ให้นาย

อนุสรณ์  มรรคาเขต  พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาฯ นับแต่วันที่  9 

พฤษภาคม  2560 เป็นผลให้นายอนุสรณ์  มรรคาเขต  รอง

ประธานสภาฯคนที่ 1  พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว  มาตรา  18  

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540  

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   

 1.5  นายสะหรี  พันหวัง  เลขานุการสภาฯ  ได้มีหนังสือลาออก  

ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2560   
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 - เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ตามข้อ 19  

วรรคสอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ วรรคสองกําหนดว่า  ในการประชุมสภาท้องถิ่น

ครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่น

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ หรือพนักงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้นํา

ความในข้อ 13  และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําโดยวิธีการยกมือ  เชิญท่าน

สมาชิกฯ  เสนอชื่อ เชญิคุณศิรศิักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอชื่อคุณศิริ เพ็ญ   ฮะอุรา  ทําหน้าที่ เป็น

เลขานุการสภาฯชั่วคราว   ขอผูร้ับรอง 

ประธานสภาฯ - ผูร้ับรองถูกต้อง  มสีมาชิกฯท่านจะเสนออีกไหม ถ้าไม่มีก็ 

นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย์ ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์ให้คุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา  ทําหน้าที่เป็น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ช่ัวคราว  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2  

ระเบียบวาระที่ 2  - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ 2.1  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2560 

เมื่อวันท่ี    14  มีนาคม  2560   

 2.2  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2560  

เมื่อวันท่ี  12  เมษายน  2560 

   ต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ประธานคณะกรรมการ ฯ - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทําการตรวจ 

นายสมหมาย ตุกังหัน รายงานการประชุมสภาดังกล่าว โดยตรวจทานตัวอักษรและ

ประโยคของถ้อยคําอภิปรายตลอดจนมติของสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้ถูกต้องตรงกับเทปบันทึกเสียง และ

อภิปรายถูกต้องตรงกับผู้อภิปรายที่ทําการอภิปรายในที่ประชุม

ครั้งนั้น  ตามระเบียบวาระเมื่อคณะกรรมการตรวจทานรายงาน

การประชุมเสร็จเรียบร้อย จึงขอนําเสนอต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาต่อไป 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุม  

สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  

โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมมีตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเป็น

มตเิอกฉันท์ 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ประธานสภาฯ 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวารท่ี 4  

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา 

ประธานสภาฯ เสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 - เลือกเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล   

ประธานสภาฯ ต่อไปเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ชั่วคราว  กล่าวระเบียบ 

เลขานุการสภาฯชั่วคราว - ข้อ 13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นได้นําความใน ข้อ

8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการ

สภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจาก

ตําแหน่ง  

 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ

คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควร

ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมี

สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่

จํากัดจํานวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ

เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ

หนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน

ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามี
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ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้

คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า

ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้

คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

   วิธีเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความใน 

ข้อ 39  มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิก

สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนชว่ยตรวจนับคะแนน 

   วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการ

ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับ

สลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลาก

ว่าผูใ้ดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิดสี 

และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนน

สูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา

ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ

เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ประธานภาฯ - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เชญิคุณศิรศิักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอชื่อคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา  เป็นเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ขอผู้รับรองดว้ย 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น

ไหม  ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้

คุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ทําหน้าที่ตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การ

บริหารสวนจังหวัดสตูล   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่ 6 - เลือกรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

ประธานสภาฯ สตูล  คนที่ 1   ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านระเบียบวิธีเลือก

รองประธานสภาท้องถิ่น   

เลขานุการสภาฯ - วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้นําความในข้อ 8 มา

ใช้บังคับโดยอนุโลม เหมือนกับที่อ่านระเบียบไปแล้วตอนเลือก

เลขานุการสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อรองประธานสภาคนที่ 1  เชิญ

คุณสะหรี  พันหวัง  เสนอชื่อ 
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นายสะหร ี พันหวัง - ผมขอเสนอชื่อคุณสมหมาย   ตุกังหัน  เป็นรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่ 1   ขอผูร้ับรองด้วย 

ประธานสภาฯ - ผูร้ับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่น

อีกไหม   ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้คุณ

สมหมาย  ตุกังหัน ทําหน้าที่ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล  คนที่  1   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่ 7  - เรื่องท่ีเสนอใหม่   

ประธานสภาฯ 7.1  ญัตติ   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2560  ของกองช่าง เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  หมวดค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า

ก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค  รายการค่าก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  สต.ถ.1-0007  บ้านคลองขุด  

- บ้านหัวทาง  งบประมาณ  1,921,840.-บาท  เชิญ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  แถลง 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขออนุมัติโอนประมาณรายจ่ายประจํา พุทธิศักราช 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ 2560  เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยประชาชนในพื้นที่

บ้านเกาะยวน  ตําบลละงู  อําเภอละงู  ได้แจ้งเรื่องเส้นทางสาย

บ้านคลองขุดถึงบ้านหัวทาง  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ได้ไปรื้อถนน เนื่องจากถนนลาดยางเป็นหลุมเป็นบ่อมาก จน

สัญจรไปมาไม่ได้ แล้วก็ไปถมหินคลุกไว้ ระยะทางรวม 326 

เมตร  ซึ่งทําให้รถที่วิ่งไปมา ทําให้บริเวณดังกล่าวนี้เกิดเป็นฝุ่น

ทําให้ประชาชนที่อยู่ข้างเคียงบริเวณนั้นเดือดร้อนและรําคาญจึง

ร้องเรียนมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  กองช่างได้

ประมาณการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วง 326

เมตร ดังกล่าว โดยใช้งบประมาณ 2,334,000.-บาท  ดังนั้น

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสอดคล้อง

กับภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ใน

การสร้างและบํารุงรักษาทาง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พุทธิศักราช 2560  เพื่อโอนตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
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เสริมเหล็ก  สาย สต.ถ.1-0007  บ้านคลองขุด – บ้านหัวทาง 

โดยนําเงนิงบประมาณ   จํานวน  1,921,840.-บาท  รวมกับ

เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  จํานวน 412,160.-บาท ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้รับจากการประเมินการ

บริหารจัดการที่ด ีของสํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปี 

2559  รวมยอดงบประมาณทั้งสิ้น  2,334,000.-บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 8 เมตร  ระยะทาง 0.326 กิโลเมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า  2608 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล กําหนด และนํามาจากแผนพัฒนาสามปีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2560 – 2562  เพิ่มเติม

ฉบับที่ 1 หน้าที่ 7  รายการที่ 2  โดยขอโอนลดงบประมาณ

จากงบกลางประเภทเงินสํารองจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในกรณีที่

เกี่ยวกับสาธารณะภัยหรือกรณีที่จําเป็น   จํานวน  1,921,840.- บาท  

รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได้แจกจ่ายให้กับทุก

ท่านแล้วนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 

2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 27  บอกว่าการโอน เงิน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 

ที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไป

ตามระเบียบที่อ้างถึง จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล  เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภปิราย  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ต้องขอขอบคุณท่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ

คณะผู้บริหารที่เห็นความสําคัญในส่วนของถนนและผมก็ได้เคย

อภิปรายในสภาแห่งนี้ ผมดีใจด้วยที่ท่านคณะผู้บริหารตัดสินใจ

ทําให้เร็วขึ้น เพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

จรงิๆ  แตใ่นการอนุมัตงิบประมาณถือว่าเป็นอํานาจของสภา แต่

ตรงนีผ้มขอท้วงติงนิดหนึ่ง  ถ้าไม่ใช่อํานาจของสภาแต่เห็นนายก

ฯได้อา่นข้อกฎหมายแล้วว่าเป็นอํานาจของสภา ผมยินดีด้วยและ

ก็เห็นด้วยว่า ควรอนุมัติงบประมาณเร็วๆและก็ก่อสร้างให้เร็ว

ที่สุด ขอฝากไว้แคน่ี้ 
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ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่านใด

เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมอื  

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  เป็นมติเอกฉันท์ 

 ต่อไปข้อ  7.2  ญัตติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง และโอน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ

กองชา่ง หมวดค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค  ดังนี ้ 

  7.2.1  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รายการค่า

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนพัฒนา  หมู่ที่ 5  ตําบล

ท่าเรือ  อําเภอท่าแพ   

  7.2.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  รายการค่าซ่อม

สร้างถนนลาดยางสายบ้านควนพัฒนา  หมู่ที่  5  ตําบลท่าเรือ  

อําเภอท่าแพ  จํานวน  607,000.-บาท   เชิญนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  แถลง 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ผมขอแถลงคําขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง และโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 

พุทธศักราช 2560  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  2560  ที่ได้ตั้งงบประมาณ

หมวดค่าที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง

สาธารณูปโภค  รายการค่าก่อสร้างถนนลาดยาง  สายบ้านควน

พัฒนา  หมู่ที่  5  ตํ าบลท่า เรือ  อํา เภอท่าแพ  จํานวน  

4,270,000.-บาท โดยมีปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง    

6 เมตร   ระยะทาง 1.403 กิโลเมตร  ตามแบบแปลนที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  กําหนด  แต่เนื่องจากกองช่าง 

ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการ ดังกล่าว แล้ว ปรากฏว่า

ผิวทางเดิมเป็นผิวทางลาดยางแบบผิวเรียบ  กว้าง  5 เมตร  

ระยะทาง 1.403  กิโลเมตร  หากดําเนินการก่อสร้างจะต้องมี

การขยายผิวทางเดิมออก  เพื่อให้ได้ความกว้าง  6  เมตร  

ตลอดระยะเวลา  1.403  กิโลเมตร  ซึ่งจะมีขั้นตอนดําเนินงาน
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ตั้งแต่งานช้ันดินถม งานช้ันลูกรัง  งานช้ันหินคลุก และงานผิว

ทางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต  ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ  การซ่อม

สร้างที่มากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้  ดังนั้น  กองช่างองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล  จึงมีความประสงค์จะขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง และโอนงบประมาณ  ดังนี้  

 - แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายการที่ 1.9  ค่าซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง สายบ้านควนพัฒนา  หมู่ที่  5  ตําบลท่าเรือ  

อํ า เภอท่าแพ  ข้อความเดิม  เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางขนาดผิวจราจร  กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  

1.403  กิโลเมตร  ให้แก้ไขเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางขนาดผิวจราจร  กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  

1.403  กิ โลเมตร  ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขปริมาณงานแล้วจะใช้

งบประมาณในการซ่อมสร้าง จํานวน  3,663,000.-บาท  โดย

โอนงบประมาณ  เป็นโอนลด  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการที่ 

1.9  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง  สายบ้านควนพัฒนา  หมู่ที่  5 

ตําบลท่าเรือ  อําเภอท่าแพ   จํานวน  67 ,000.-บาท  และ

โอนเพิ่มงบกลางประเภทเงินสํารองจ่ายรายการค่าใช้จ่าย  ที่

เกี่ยวกับกรณีสาธารณภัย  หรือในกรณีที่จําเป็น  จํานวน  

670,000.-บาท  รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจง และบัญชีโอนงบประมาณที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  2541  และที่แก้ไข

เพิ่มเติม  ข้อ 27  บอกว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง   ที่ทําให้ลักษณะ

ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้

เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ  29  การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึง  จึงขอเสนอให้สภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาให้ความเห็นชอบ

อนุมัต ิ ตอ่ไป  
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  

สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามที่

นายกฯ แถลง  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชีแ้จงตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมมีตเิห็นชอบเอกฉันท์ตามที่นายกฯ แถลง  

 ต่อไปผมจะขอถามต่อ  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  พ.ศ.2560  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจําปี  พ.ศ.2560  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี  

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท์   

 ต่อไป 7.3 ญัตติ  เพื่อขอความเห็นชอบในการให้เช่าห้อง

ศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน

ท้องถิ่น  (ศูนย์  GTX จังหวัดสตูล) อาคารศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  ตามที่บริษัทประชา

รัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด และในการให้เช่า

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเดิม สนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล  ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สตูล 

ยูไนเต็ด ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 6 วรรคสอง  ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 

ก าหนดไว้   เชญินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  แถลง 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขอเสนอคําแถลงญัตติการขอความเห็นชอบในการให้

เช่าทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยที่ไม่ต้อง

ประมูล ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีมติให้

ความเห็นชอบการขอใช้ห้องศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล) ของ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ในการ
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ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ  สมัยที่ 

1 ครั้งที่ 1  ประจําปีพุทธศักราช  2560  เมื่อวันที่   14  

มีนาคม  พ.ศ.2560 และได้มีมติให้ความเห็นชอบการขอใช้

พื้นที่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเดิม สนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ของห้างหุ้นส่วนจํากัด  สตูล  ยูไนเต็ด  

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2560  เมื่อ

วันที่  12  เมษายน  2560 นั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 

วรรคสอง  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา

ประโยชน์ ในทรัพย์สิ นขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัด 

พุทธศักราช  2543 ซึ่งได้กําหนดไว้ว่าการให้เช่าตามวรรคหนึ่ง 

ถ้ามีความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่าง

อื่นโดยไม่ต้องประมูลก็ได้ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย  

ในการนี้ เพื่ อ ให้การเ ช่าศูนย์ เสาะหาและพัฒนาเ ด็กที่ มี

ความสามารถพิเศษในท้องถิ่น   หรือศูนย์ GTX จังหวัดสตูล ช้ัน

ที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร ของ

บริษัทประชารัฐสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด  ในการเช่า

พื้นที่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเดิม  สนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีขนาดกว้าง 9 เมตร  และยาว  16  

เมตร  ของห้างหุ้นส่วนจํากัด  สตูล  ยูไนเต็ด  ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายที่กําหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จึง

ขอเสนอญัตติ  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ให้บริษัทประชารัฐสามัคคีวิสาหกิจ

เพื่อสังคม จํากัด  และหา้งหุ่นสว่นจํากัด  สตูล  ยูไนเต็ด เช่าโดย

ไม่ต้องประมูล ต่อไป ส่วนค่าเช่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

จัดหาผลประโยชน์กําหนด   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  

สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แถลง  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  แถลง  โปรดยกมอื 
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เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมมีตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่  8  

ระเบียบวาระที่  8 - เรื่องอื่น ๆ   เชญิท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ประธานสภาฯ จังหวัด  อภปิราย  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯที่นําเสนอชื่อ

ของผมให้เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

คนที่ 1  และขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯที่ให้ความไว้วางใจยกมือ

รับรองทุกท่าน  ตั้งแต่ผมดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 

19 กรกฎา  2539  ผมเคยรับตําแหน่งเป็นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล  และก็ยกฐานะเมื่อวันที่   23  

กุมภาพันธ์  2540  ผมก็ได้รับเลือกตั้งมาอีกครั้งและตําแหน่ง

ทางสภาผมไม่เคยได้รับ และเมื่อ พ.ศ.2544  ผมก็ได้เป็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกครั้ง  ก็ไม่ได้รับการ

เลือกตั้งในสภาแต่ผมได้รับการเลือกตั้งให้เป็นรองนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล ในสมัยนั้น  และสุดท้ายก็มาเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแพ  และเมื่อตอนที่ท่านสัมฤทธิ์  

เลียงประสิทธิ์   เป็นนายกเทศบาลตําบลกําแพง  ก็ต้อง

ขอขอบคุณเพื่อสมาชิกฯทุกท่าน  ที่ให้ความไว้วางใจและที่ผ่าน

มาผมเป็นคนชอบพูดตลก หรือพูดเล่น  แต่ในอนาคตผมจะ

ปรับปรุงใหด้ีขึ้นเพื่อการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน  ขอฝากแค่นี ้

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหม เชญิคุณศิรศิักดิ์ ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - จากการที่ผมได้ดูรายละเอียดสรุปผมการดําเนินงาน

โครงการตามข้อบัญญัติ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  

นั้น  ผมได้ดูรายละเอียดค่อนข้างจะเป็นห่วงเราเริ่มขึ้น ไตรมาส 

ที่ 4 แล้ว หลายๆกองงานที่ดําเนินการไปค่อนข้างจะเบิกจ่าย 

ค่อนข้างจะล่าช้า  อย่างเช่นกองแผนฯใช้ไปร้อยละ 3.8  แต่

งบประมาณไม่เยอะ  ซึ่งผมคิดว่าไตรมาสที่ 4 ก็ยังพอประมาณ  

ในส่วนของกองช่างผมก็เป็นห่วงเหมือนกันตรงนี้  เพราะว่าใน

ส่วนของการทํากําแพงกั้นดินสไลด์ของสนามกีฬามาตรฐานแห่ง

ที่สองของจังหวัดสตูล  ที่อําเภอละงูนั้น  จนถึงปัจจุบันนี้

งบประมาณของปีนี้ยังไม่ได้ดําเนินการที่จะทํา เพราะว่าช่วงฤดู
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ฝนก็จะมาและดินก็เริ่มสไลด์ และผมได้พูดไปแล้วเมื่อในการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา  และก็ได้ดําเนินการไปทั้งหมดแค่ร้อยละ 

2.67 ซึ่งผมเกรงว่ามันจะต้องมาทําการกันเงินในอนาคต

เพราะว่าไม่สามารถที่จะทํางานได้ทันในไตรมาสสุดท้ายของปี  

และอีกกองคือกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งงบประมาณทั้งหมด  

11,000,000.-บาท ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปเพียง  ร้อยละ 

6.84  ซึ่งค่อนข้างจะเป็นหว่งว่าในช่วงวาระไตรมาสสุดท้ายนี้จะ

ทํางานไม่ทันเหมือนกับปีที่แล้วผมได้ท้วงติงในสภาฯแห่งนี้ว่า ใน

ห้วงไตรมาสสุดท้ายเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณตรงนั้น บาง

วันมีการจัดงานซ้ําซ้อนกัน วันละ 3-4 งาน ซึ่งเราในฐานะ

สมาชิกสภาฯต้องให้เกียรติในการร่วมงาน  ก็ต้องมีภารกิจอื่นที่

จะต้องทําอยู่ซึ่งไม่สามารถที่จะร่วมงานได้ หรือแม้แต่คณะ

ผูบ้ริหารในบางวันก็มีงานเยอะมาก ซึ่งผมคิดว่ามีแนวทางในการ

บริหารจัดการน่าจะมีการเร่งในการใช้งบประมาณซึ่งผมเป็นห่วง

ในส่วนของตัวกระผมเอง ก็ฝากในสภาแหง่นี้ไว้ด้วย ขอฝากแค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหม  เชญิคุณสะหร ี พันหวัง 

นายสะหร ี พันหวัง - ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ผมก็ได้มีโอกาสมานั่งเก้าอี้ตัวนี ้

ครั้งที่ 2  ในรอบเกือบ 5 ปี ประชุมครั้งแรกผมก็ได้ลงไปทํา

หน้าที่ของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และครั้งนี้

ซึ่งได้ลาออกจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

วันนี้ผมก็มีเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนมา ก็คือเรื่องของถนนอยาก

ฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ถนนมีอยู่ 2 

เส้นทาง  

 1. ถนนสายหมู่ที่ 8 บ้านปลักใหญ่ใจดี เชื่อมต่อกับเขตอําเภอ

ท่าแพ เมื่อประชุมครั้งก่อนมีท่านสมาชิกสภาฯ  เขตอําเภอท่าแพ 

ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้แล้ว อยากให้ทางฝ่ายบริหารช่วย

ไปแก้ไขใหด้้วยเป็นหลุมเป็นบ่อมาก  

 2.  ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ถนนสายนี้ไม่ได้รับ

การบูรณะ และมีครัง้หนึ่งผมได้ประสานผ่านกองช่างไปกวาดริม

ข้างถนน แต่มาปีนี้รูส้ึกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากคือ ถนนสาย

บ้านนาปริก หมูที่ 9  เชื่อมตอ่กับบ้านบูเก็ตยามู หมูที่ 7 ซึ่งเป็น

ถนนความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก็

สภาพตอนนี้อยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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ช่วยซ่อมสร้างก็ได้หรือว่าปรับผิวจราจรให้ เพื่อในการสัญจรไป

มาได้สะดวกเพราะช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกชาวบ้านก็ได้ทํามาหากินแต่

การสัญจรมันลําบาก และจะมีปัญหาในยามค่ําคืน ฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญนายกฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชุม 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - เมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาฯบอกว่า รายงานผลการ

ดําเนนิงาน จริงๆผมอยากจะเรียนว่าผลการดําเนินงานที่แจ้งเป็น

เอกสารนั้นน่าจะเป็นของไตรมาส 1  กับไตรมาสที่ 2 เพราะว่า

มาจบที่เดือนมีนาคม ขณะนี้เรายังอยู่ในไตรมาสที่ 3 ยังไม่เข้า

ไตรมาสที่  4 เพราะฉะนั้นถ้าดูตามตาราง ตามแผนการ

ดําเนนิงาน งานจะออกมาในชว่งไตรมาสที่ 3 ค่อนข้างมาก ก็คิด

ว่าน่าจะไม่ช้า ก็คิดว่าในส่วนของปลายปีงบประมาณนี้ ทุกอย่าง

เราจะดําเนนิการให้เสร็จภายในก่อนเดือนกันยายน เดือนสุดท้าย

นีก้ิจกรรมต่างๆ น่าจะดําเนินการตามกระบวนการหมด  ยกเว้น

ในส่วนของกองช่าง ในส่วนของค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ถนน

หนทางนี้อาจจะต้องรองบประมาณที่จะได้รับจากส่วนกลางเข้า

มาคิดว่าโดยการติดตามที่ผ่านมาก็เป็นไปตามสภาพปกติ ไม่ได้

ช้ากว่าปีที่แล้ว  ส่วนถนน 2 สาย ที่ท่านสมาชิกสภาได้กรุณา

บอกกล่าวในที่ประชุมในเรื่องของการชํารุดทรุดโทรม เดี๋ยวผม

จะได้สั่งการให้ทางกองช่างเข้าไปดู และก็ดําเนินการให้โดย

เร่งด่วน ต่อไป ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯที่ได้กรุณาบอกกล่าว 

ก็ต้องขอขอบคุณด้วย  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท่านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ถ้าไม่มีผมก็

ขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.50 น. 
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