
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่ 1  ประจ าปี  ๒๕61 

วันท่ี   23  พฤศจกิายน   ๒๕61 

เวลา    09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

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

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 

๑. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล          

2. นายสมหมาย   ตุกังหัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  1 

3. นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  2 

4. นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง             เขต  5   

5. นางศริิเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  7 

6. นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง               เขต  8   

7. นายศริิศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 

8. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 

9. นายเอียด   ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 

10. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า          เขต  1   

๑1. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  2 

12. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 

1.  นายอาบู  ฮะอุรา            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน            เขต  2  

          (อยู่ระหว่างดําเนินคดี) 

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

3. นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง            เขต  3 (ลาป่วย) 

4. นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง            เขต  9 (ลาป่วย) 

5. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู             เขต  1 (ลาป่วย) 

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

 

 

                           

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.  นายวรรโณ   เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

3.  นายกอหร ี ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

4.  นางลัญจนา  ภัทราภนิันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5.  นายวิบูลย์  โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหนา้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

8. นางสาวเสาวณีย์  แซ่จิว ผูอ้ํานวยการกองกิจการสภาฯ  

9. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผูอ้ํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

๑0. นางเกษร    เกตุแก่น ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

๑1. นายอมาตย์   สุปราณี ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา ฯ 

๑2. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผูอ้ํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ 

13. นางธนพร   สังฆโต แทนผูอ้ํานวยการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

14. นายสุพจน ์ นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

15. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

16. นางสาวบุษยรัตน์  บัวดวง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 

17. นางจิญมน  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

18. นายปรีชา  อ่อนประชู ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

19. นายมารุต   โขขัด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

20. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

21. นางสาวปาริฉัตร   ทองอนิทร์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

22. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

23. นายสุกิจ  สามี ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

24. นางสาวฐิตาญาดา ชุมจนี ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

25. นางสาวฟาตมี๊ะ แก้วสลํา ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

26. นางสุปราณ ี ตุกังหัน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

27. นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 
 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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รายชื่อผู้เข้าฟังประชุม 

1. นางสาวสุกัญญา  อาดํา ผูช่้วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

2. นางชารีดะ๊   โสภชํีานาญการ เจา้พนักงานประชาสัมพันธ์ ชํานาญงาน 

3. นายธมลเดช ชื่นกิจรุง่เรอืง ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

4. นางสาวนวพร  สุขธร เจ้าพนักงานธุรการ 

5. นายจิตกร  แก้วนุ้ย หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6. นางสาวนวพร สุขธร เจ้าพนักงานธุรการ 

7. นายกันตภพ  แพ่งเมือง เจ้าพนักงานธุรการ 

8. นางวัชพร  กันตระกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

9. นางปัจมียะห ์ อาหนา่ย นักพัฒนาชุมชน 

10. นางกนกวรรณ พันธ์อยู่ ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน 

11. นายธนกฤต  ดสิสระ ผูช่้วยนายช่างเครื่องกล 

12. นางสาวอังสณา  อังสุภานิช นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

13. นางสาวณัฐณิชาช์  อนุพงศ์ ผูช่้วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

14. นางสาวจิณัฐนชา พัณณ์ธพสิฐ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

15. นางจิราพร  สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

16. นางสาวสุธษา  ต่ําเซ่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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ข้อประชุม 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแลว้  ขอเชญิประธานสภา 

นางศิรเิพ็ญ  ฮะอุรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึน้ทําหน้าที่ ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชญินั่ง  เชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก้ว สตูลอ่านประกาศ 

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องเปิด 

นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจําปี  พุทธศักราช  2561 ประธานสภาฯองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช  

2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2546 และแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช  2552  ความว่า เมื่อเป็นการ

จํ า เป็ น เพื่ อประ โยชน์ แห่ งองค์ ก ารบริหารส่ วนจั งหวั ด 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจทําคําร้องยื่นต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอให้เปิดการประชุม

สมัยวิสามัญได้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้

กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปีพุทธศักราช 

2561 มีกําหนด 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่  23  พฤศจิกายน 

2561  ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน  2561 จึงประกาศมาเพื่อ

ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ  วันที่ 19   พฤศจิกายน  2561  

ดาบตํารวจสุกฤษฎิ์   มอญแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - เชิญนั่ง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่าน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดฯ ท่านผู้อํานวยการกองในสังกัดทุก

ท่าน วันนี้เป็นการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2561   



~ ๕ ~ 
 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ประธานสภาฯ  ตอนนี้มที่านสมาชิกฯลาทั้งหมด  5 คน  

  1. นายอรุณ  โต๊ะลาวัล 

  2. นายสมพล  อาดํา 

  3. นายหรน  อุศมา 

  4. นายอาทิตย์  สุวรรณโณ 

  5. นายยํามาฮาร โอสถาน 

 ต่อไปเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบต่อคือ   

  1.1 แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาดําเนินงาน องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล เอกสารได้จัดส่งใหท้่านแลว้ 

  1.2  แจ้งรายงานผลการดําเนินงานโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 

4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ) เอกสารได้จัดส่งให้

ท่านแลว้ 

  1.3   แจ้งรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารได้

จัดส่งให้ท่านแล้ว 

  1.4  แจ้งรายงานผลการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) อบจ.สตูล 

ประจําปี 2562 เอกสารได้วางบนโต๊ะท่านแลว้ 

  1.5 แจ้ งรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือน

กันยายน 2561 เอกสารได้วางไว้บนโต๊ะท่านแลว้ 

  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ด้วยความเคารพใน

หน้าที่ของทุกๆท่าน วันนี้สมาชิกฯเราลาประชุมมากเป็นปกติ 

จริงๆแล้วด้วยความสามัญสํานึกในหน้าที่ของเรา หน้าที่หลัก

ของสมาชิกทุกท่าน เราอาสาประชาชนเข้ามาเพื่อทําหน้าที่แต่นี้
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เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของแต่ละท่าน ผมไม่ได้ว่าอะไรเราต้องมีสามัญ

สํานกึด้วย เราพอจะสละเวลามาเพื่อร่วมประชุมเพื่อจะทําหน้าที่

ได้ตรงนั้นและครั้งต่อไปก็ขอร่วมมือ วันสําคัญของท่าน วัน

สําคัญของทุกๆคน เราพอจะหลีกเลี่ยงตรงนั้นเพื่อมาทําหน้าที่

ตรงนี้ได้ไหมครับ ผมในฐานะประธานสภาฯขอความร่วมมือจาก

สมาชิกฯทุกท่านเพื่อมาทําหน้าที่ของตัวเองอาสาประชาชนเข้า

มานะครับ  

 ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวารที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561 

วันที่ 27  กันยายน  2561  เชิญเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม  

เลขาฯ คณะกรรมการตรวจรายงาน - ท่านประธานฯที่เคารพ คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

นายสมหมาย  ตุกังหัน ประชุมได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภา ดังกล่าว โดยได้

ตรวจทานตัวอักษรและประโยคคําอภิปรายตลอดจนมติสภา

องค์การบริหารส่วนจั งหวัดสตูล ให้ถูกต้องตรงกับเทป

บันทึกเสียงและอภิปรายที่ถูกต้องตรงกับผู้อภิปรายในการ

ประชุมครั้งนั้น ตามระเบียบวาระเมื่อคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย

จงึนําเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง ถ้าไม่

มีผมก็จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุม โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

- งดออกเสียง  -ไม่มี-  

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมมีตริับรองรายงานเป็นเอกฉันท์  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม  
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ประธานสภาฯ  (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา 

ประธานสภาฯ เสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องที่เสนอใหม่  

ประธานสภาฯ  5.1  ญัตติ  การคัดเลือกสมาชิกสภา อบจ.สตูล เพื่อ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

จ านวน 3 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จ านวน  3 คน   เชิญนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แถลง 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ขอเสนอคําแถลง การคัดเลือกสมาชิกสภาฯองค์การ 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ บริหารส่ วนจั งหวั ดสตู ล  เพื่ อ แต่ งตั้ ง เป็ นกรรมการ ใน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทํ าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

พุทธศักราช 2548 แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีคําสั่งแต่งตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ได้รับการถูกคัดเลือก 

จํานวน  6 ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล จํานวน 3 ท่าน และคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จํานวน 

3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลงแล้ว เมื่อวันที่ 

5   พ ฤ ศ จิ ก า ย น   2 5 6 1   ที่ ผ่ า น ม า ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 
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พุทธศักราช 2561 หมวดหนึ่ ง  ข้อ  8 (3)  กํ าหนดให้

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่

สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 ท่าน และหมวด 6 ข้อ 28 

กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 

จํานวน 3 ท่าน โดยให้มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

และอาจจะได้รับคัดเลือกอีกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการ

คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวชุดใหม่ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงขอให้สภาได้โปรด

พิจารณาคัดเลือกต่อไป  

ประธานสภาฯ - ท่านสมาชิกผู้ทรง เกียรติทุกท่ าน ต่อเ ชิญเสนอชื่อ

คณะกรรมการ  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ท่านประธานที่เคารพ ระเบียบวาระที่ 5 ผมอยากให้ท่าน

ประธานฯเพิ่มคําว่า ขอ้ 5.1  ท่านประธานไม่ได้กล่าวว่าข้อ 5.1

ในเรื่องของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผมขอ

อนุญาตเสนอคุณศริิเพ็ญ  ฮะอุรา  ขอผูร้ับรองด้วย 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  เชิญสมาชิกฯเสนอคนที่ 2  เชิญคุณ

ประมวล  ธรรมรักษา  

นายประมวล  ธรรมรักษา - ผมขอเสนอชื่อคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ขอผู้รับรอง

ด้วย 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  เชิญสมาชิกฯเสนอคนที่ 3 เชิญคุณ

สมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมขอเสนอชื่อคุณอะหมาด  หลงจิ  ขอผู้รับรองดว้ย 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น

ไหม ถ้ า ไม่มีก็ ถื อว่ าที่ ป ระ ชุม เสนอมา 3 ท่ าน  มา เป็ น

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

  ต่อ ไป เป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

แผนพัฒนา จํานวน 3 คน เชิญสมาชิกฯเสนอ เชิญคุณศิริศักดิ์  

ประทีปรัศมกีุล     

นายศิริศักดิ์   ประทปีรัศมกีุล - ผมขอเสนอชื่อคุณประมวล  ธรรมรักษา ขอผูร้ับรองด้วย 
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ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  เชิญสมาชิกฯเสนอคนที่ 2 เชิญคุณ

ยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสน ี หลังจิ - ดิฉันขอเสนอชื่อคุณธรรมศักดิ์  แดงน้อย ขอผูร้ับรองด้วย 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  เชิญสมาชิกฯเสนอคนที่ 3 เชิญคุณ

สมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมขอเสนอชื่อคุณเอียด  ชูช่วย  ขอผูร้ับรองด้วย 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ถ้า

ไม่มกี็สรุปว่าคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ได้ครบถูกต้อง   

  ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติครับ ก่อนที่จะนําท่านเข้าสู่วาระ

ที่ 5.2 ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังคือทางหลวงชนบท สภาก็รู้สึก

เป็นเกียรตอิย่างยิ่งที่ได้รับความสนใจจากท่าน ยินดีตอ้นรับ 

  5.2 ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ

กองกิจการสภาฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าจัดซื้อกล้องบันทึกวีดีโอ 

เน่ืองจากกล้องบันทึกวิดีโอ ในปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยี

การเชื่อมต่อไร้สายส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง

โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ดังน้ัน เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการจึงขอแก้ไขให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ

ครุภัณฑ์ในปัจจุบัน  เชญินายกฯ แถลง  

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ขอเสนอคําแถลง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พุทธศักราช 2561 ตามที่สภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีมตินําเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีพุทธศักราช 2561 เมื่อคราวประชุมสภา สมัย

วิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2561 เมื่อ

วันที่ 27 กันยายน 2561 ของกองกิจการสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการ

ค่าจัดซื้อกล้องบันทึกวิดีโอ งบประมาณ 4 ,5000.-บาท นั้น 

เนื่องจากกล้องบันทึกวิดีโอในปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีการ

เชื่อมต่อไร้สายสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงขอ
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แก้ไขให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ในปัจจุบันจาก

ข้อความเดิมเป็น  

 1. เป็นกล้องบันทึกภาพวิดีโอระบบดิจติอล 

 2. มีระบบเซ็นเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.3 นิว้  

 3. มีระบบซูมภาพแบบอ๊อกติคอล ไม่น้อยกว่า 10x8 ดิจิตอล

ไม่น้อยกว่า 120x 

 4 .  ร อ ง รั บ ก า ร บั น ทึ ก วิ ดี โ อ คุ ณ ภ า พ สู ง ที่ ร ะ ดั บ 

4k(3840x2160/25p 

 5. สามารถปรับโฟกัสได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ 

 6. มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว 

 7. มีไมรโครโฟนในตัว 

 8. มีระบบเชื่อมต่อwifi (ieee802.11b/g/n ความถี่ 2.4      

กิ๊กกะเฮิร์ต) 

 9. มีช่องสําหรับใส่หน่วยความจําแบบ FD/SD/SC/SDXC หรือ

ดีกว่าพร้อมการ์ดหน่วยความจําชนิด SDXC (USS-IU3 หรือ

ดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า 128 กิ๊กไบท์  

 10. มีช่องชิฟเชื่อมตอ่โทรทัศน์แบบ SDMI พร้อมสาย 

 11. มีช่องเชื่อมตอ่คอมพิวเตอร์พร้อมสาย 

 12. มีแบตเตอร์รี่แพทลิเที่ยมแบบชารต์ได้(ภายใต้เครื่องหมาย

การค้าเกี่ยวกับกล้อง) 

 13.  มีอแดตเตอร์ACสํ าหรับชารต์กล้ องวิดี โอ (ภายใต้

เครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับกล้อง) 

 14.  มีกระเป๋าบรรจุกล้องภายใต้เครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ

กล้อง 

 15. มีขาตั้งกล้องแบบ 3 ขา ภายใต้เครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ

กล้อง 

 16. มีคูม่อืการใชง้าน 

 17. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงที่ได้แจกจ่าย

ให้กับทุกท่านแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 

2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 31 บอกว่าการโอน การแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ

ขยายเวลาใหใ้ห้เบิกตัดปีไว้จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้

มีอํานาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีเพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่อ้างถึงจึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้

โปรดพิจารณาอนุมัต ิต่อไป  

ประธานสภาฯ - ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ท่านนายกฯแถลงมา

นั้นตังเลขของยอดเงินไม่ได้เปลี่ยนแปลง เพียงแต่ว่ารายละเอียด

ของตัวหนังสือนั้น เพิ่มกระชับขึ้นมาตามรูปแบบให้มันกระชับ มี

สมาชิกฯท่านใดที่จะอภปิราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกสภาฯ

ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯแถลง โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

- งดออกเสียง  - ไม่มี – 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมมีตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่นๆ   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใดที่จะเสนอไหม เชญิคุณสมหมาย ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนําเรื่องของพี่น้องชาว

อําเภอท่าแพ ในเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ไป

ทําอาคารอเนกประสงค์ที่ท่าแพ วันนี้หลังจากทําเสร็จแล้ว เก็บ

ค่าน้ําค่าไฟเสร็จแล้ว แต่วันก่อนประปาแห่งนี้ได้มอบให้กับ

องค์การบริหารส่วนตําบล แต่ผมคิดว่ายังเป็นหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เพราะให้เขาดูแลเฉพาะอาคาร ส่วนค่าน้ําค่า

ไฟน่าจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอยู่ วันนี้พี่น้องที่

อยู่ก็โทรมาบอกว่า ค่าน้ําค่าไฟถึงแล้วก็เลยนํามาบอกในที่

ประชุมถึงท่านประธานฯผ่านไปยังนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด หรือผู้ที่รับผิดชอบที่เคารพทุกท่าน และอีกเรื่องท่าน

ประธานฯที่เคารพ ผมเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มา 6 ปีแล้ว ในความรู้สึกของผมที่มาทํางานองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัด ผมก็มีความภาคภูมิใจ ดีใจที่ได้ร่วมงานกันทุกคน 

วันนี้ผมอยากจะฟังเสียงผู้ เข้าร่วมประชุมที่อยู่ข้างๆท่าน

ประธานฯบอกถึงความรู้สึกในการร่วมมือร่วมใจ ชาวองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล อย่างท่านอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยนาม 

คือท่านวรรโณ  เวชศาสตร์ ท่านกอหรี  ปัญญายาว  ท่านวิบูลย์ 

โต๊ะขุนนุ้ย และท่านลัญจนา ภัทราภินันท์ ผมอยากฟังเสียง และ

วันนีถ้้ามีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หรือว่าเลขา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผมขอความกรุณาผม

อยากฟังเสียงท่านบ้าง ทุกวันที่ประชุมก็มีแต่สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล และจริงอยู่ท่านเป็นที่ปรึกษานายกฯแต่

ท่านก็มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเหมือนกับพวกเรา ท่านก็กิน

ภาษีพี่น้องประชาชนมีค่าตอบแทนทุกท่าน และต่อไปเรื่อง

คณะกรรมการ และทุกกรรมการที่เลือกไปเมื่อสักครู่ครับท่าน

ประธานฯ ให้มีจิตสํานึกว่าเรามีภาระหน้าที่ต่อองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ไม่ใชว่่าพอองค์การบริหารส่วนจังหวัดโทรไป มีบอก

ว่าติดประชุมบ้าง ไม่วา่งบ้าง ให้เราสํานึกเหมอืนกับท่านประธาน

ฯว่าเรากินภาษีของพี่น้องประชาชน วันนี้ที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัด บางทีคณะกรรมการชุดก่อนๆเราก็สับเปลี่ยนกันได้ 

เพราะทุกกรรมการที่ เป็น เราไม่มีค่าตอบแทน นอกจาก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่มีค่าตอบแทน 

เพราะฉะนั้นพี่น้องเพื่อนสมาชิกฯที่มาจากอําเภอละงู ซึ่งไกล

มากวันนี้ผมขอนําเสนอให้คณะผู้บริหารให้ช่วยค่าน้ํามันในส่วน

ของแผนรู้สึกว่าจะตั้งไว้แล้ว ขอให้ช่วยดําเนินการด้วย แต่ก่อน

พวกเราก็ไม่มีแต่มีเงินเดือนอยู่แล้ว วันนี้รู้สึกว่าเวลาพอจะมีก็

อยากจะคุยถึงเรื่องที่เราสัญญาใจกันว่าเราจะไม่ประชุมวันศุกร์ 

เหมือนกับท่านประธานฯบอกว่าแต่ละคนมีภารกิจ หรือว่าเรา

รับผิดชอบมาจากพี่น้องประชาชน ว่าเราเป็นตัวแทนแต่ท่าน

ประธานฯที่ เคารพที่นี่ เมืองอิสลามถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่าน

ประธานฯอย่าได้เลือกประชุมวันศุกร์ หรือว่าถ้าประชุมวันศุกร์ก็

ให้หลังละหมาดเสร็จแล้ว วันนี้เรามีวาระน้อยๆแต่วันหน้าเรา

อาจจะมีวาระเยอะ เอาเป็นว่าผมขอถ้าเลื่อนการประชุมวันศุกร์

ไม่ได้ก็ขอให้เป็นหลังละหมาด สุดท้ายก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
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ประชุมที่มาจากทางหลวงชนบท และผมขอขอบคุณถึงบริหารว่า

ขอบคุณที่ไปดูแลถนนในอําเภอท่าแพ ตั้งแต่ซอย 4 ในเขตของ

ผมจนถึงบ้านทุ่งริ้น ทางหลวงชนบทก็เข้าไปดูแลและก็ได้ไป

ปรับปรุงใหมห่มดก็ฝากถ้าตรงไหนเหลือ ตรงไหนยังไม่เรียบร้อย

ผ ม ฝ า ก ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท ไ ว้ ต ร ง นี้ ว่ า ช่ ว ย ดู แ ล ด้ ว ย ก็

ขอขอบพระคุณอย่างมาก ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  

ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ก็ขออนุญาตพูดในประเด็นที่เราต้องทํางานและรับผิดชอบ

ฝากท่านประธานฯผ่านไปยังนายกฯ ถึงผู้อํานวยการกองต่างๆ 

เรื่องแรกที่ผมจะถามกองช่างก็คือการปรับพื้นที่ของสนามกีฬา

ซึ่งผมได้แจ้งไปตั้งแต่คราวประชุมเมื่อสองครั้งก่อนและแจ้งมา

ตลอดว่า ในช่วงฤดูหน้าฝนปีนี้ฝนตกหนักมาก ซึ่ งพื้นที่ ที่เรา

ก่อสร้างนั้นน้ําได้กัดเซาะตลิ่งเป็นร่องใหญ่ๆซึ่งเป็นปัญหาจะ

กระทบในภายภาคหน้า ก็แจ้งไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้า

ไปในส่วนของกองช่างก็อยากให้รีบสักนิดหนึ่ง อันที่สองก็ฝาก

ท่านประธานฯผ่านไปยังนายกฯว่าถนนสายตูแตหรําท่าเรือบินตี 

พี่น้องก็แจ้งมาตลอด ไปอุดไปซ่อมแซมแล้วแต่ว่ายังใช้การไม่ได้

และสามวันหรือสี่วันก็พังแล้ว ตรงนั้นเป็นพื้นที่น้ําเค็มด้วย มัน

กัดเซาะได้ง่ายมากๆ อันนี้เรื่องที่ฝากถึงกองช่าง ส่วนเรื่องที่จะ

ขอบคุณกองช่างก็คือการที่กองช่างไปติดป้ายเตอืนตามถนนสาย

ต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยได้จัดการให้เรียบร้อย

แล้วในหลายๆพื้นที่ ที่ได้ร้องขอไป เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทีนี้ผมฝากในเรื่องของกอง

การศึกษาฯ ผมอยากให้เร่งด่วนสักนิดในการขออนุญาตใช้พื้นที่

ในการสร้างถนนเข้าสู่สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่สองของจังหวัด

สตูล ขออนุญาตใชพ้ืน้ที่จากโรงเรียนที่เราทําถนนเข้าไป ส่วนอัน

ที่สองนั้นก็ให้ฝากทําเรื่องถึงโรงพยาบาลละงู ที่จะเปิดใช้พื้นที่

เพิ่มเติมเพาะพื้นที่นี้เราได้ใช้ไปแล้วเหลือแต่เอกสารที่เราจะส่ง

เสนอไปเพื่อให้เขาช่วยทําเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อที่จะถูกต้อง

ตามระเบียบนั่นคือในส่วนของกองการศึกษาฯ ก็ฝากไว้สองเรื่อง 
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และก็ฝากท่านประธานฯผ่านไปยังท่านายกฯผมได้รับการ

ประสานจาก ดร.ประพันธ์ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นเลขาฯกรม แต่ตอนนี้

ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สอบถาม

มาเรื่องการรับมอบสนามว่าจะรับมอบเมื่อไหร่ ผมทราบมาว่า

ตอนนี้ผู้รับเหมาก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่า

คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วยัง แต่ท่านก็ได้เร่งรัดผม

มาว่าอยากให้รับมอบ ทีนี้ถ้ามีการรับมอบแล้วก็คงจะมีการจัด

งานในการส่งมอบสนามกีฬาและจะมีกิจกรรมต่าง ก็จะฝากท่าน

ประธานฯผ่านไปถึงท่านนายกฯด้วย ซึ่งถ้ารับมอบเร็วมันก็เป็น

ผลดีกับเรา เพราะผมได้ทําโครงการนี้เพื่อต่อยอดไปอีก ซึ่งท่าน

นายกฯก็ทราบแตว่่ามันตดิอยู่ที่เรายังไม่รับมอบ ผมขอฝากไว้แค่

นี ้ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ท่านสมหมาย ตุกั งหัน ครับ ข้อเสนอของท่านเป็น

ความคิดที่ดีมากแต่เราไม่นึกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เพราะทุกคน

จะต้องไปทํากิจกรรมทางศาสนา และที่จะให้คณะที่ปรึกษาฯ

หรือว่าจะให้ท่านรองนายกฯพูดนั้น ผมขอเลื่อนไปเป็นการ

ประชุมในครั้งต่อไป เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ต้องขอ

อภัยสมาชิกฯจริงๆ ว่าที่นัดประชุมวันศุกร์เพราะว่าระเบียบวาระ

ของเราน้อยผมคิดว่าน่าจะทันผมจะพยายามกระชับให้ทันกับ

เวลา เพราะถือว่าต้องไปทําภารกิจ มีท่านอื่นที่จะอภิปรายอีก

ไหม ถ้าไม่มีเชิญนายกฯชว่ยชีแ้จงในส่วนที่สมาชิกฯอภิปราย 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขออนุญาตชีแ้จงขอ้ซักถามของท่านสมาชิกฯที่ได้ถามมา

เมื่อสักครู่ ในส่วนของค่าน้ํามันที่มาประชุมคณะกรรมการพัฒนา 

และคณะกรรมการแผนฯ จรงิๆถ้าดูตามระเบียบภาคประชาชนที่

มาร่วมนั้นที่เราตั้งเป็นกรรมการนั้น เราสามารถเบิกจ่ายค่า

น้ํามันให้ได้ก็มาทํางานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แต่

โดยระเบียบสมาชิกฯซึ่งก็มีเงินเดือน มีค่าตอบแทนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูลอยู่แล้ว ตรงนี้โดยระเบียบไม่สามารถ

ดําเนินการให้ได้ ก็เรียนเพื่อทราบไว้ตรงนี้ ในส่วนเรื่องของการ

ประชุมวันศุกร์ก็เหมือนกับที่ท่านประธานฯได้บอกว่าจริงๆแล้ว

นั้น ผมเป็นคนขอให้ประชุมวันนี้เนื่องจากพิจาณาแล้ว เห็นว่า
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ระเบียบวาระของเราไม่มากก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง ก็

ประมาณ 11 โมง ก็น่าจะเลิกประชุมซึ่งก็เข้าใจว่าทุกคนก็

สามารถกลับไปทําภารกิจได้ แต่ถ้าสมาชิกฯขอว่าจะมากหรือ

น้อยก็จะไม่ประชุมวันศุกร์ วันหลังผมก็ขอไม่ให้ประชุมวันศุกร์ 

สําหรับอีกท่านที่เสนอมาเมื่อสักครู่ เรื่องของสนามกีฬาที่ควน

ฟ้าแลบ ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วนั้น เราเร่งรีบที่จะ

ดําเนินการในส่วนของพื้นที่ ที่ดินสไลด์ตรงนั้นโดยจะตั้งเป็นคํา

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเพิ่มเติมในข้อบัญญัติตั้งแต่ปีที่แล้ว ตั้งแต่

งบประมาณที่แล้วว่าเราจะทําเป็นกําแพงกันดินขึ้นมา แต่

เนื่องจากว่ามันตดิในเรื่องของระเบียบ ในเรื่องของแผน เพราะว่า

ตัวนี้ เป็นเหตุ เร่ งด่วนฉุกเฉินจริงๆที่ เกิดขึ้นและก็ เราไม่มี

รายละเอียดของโครงการนีอ้ยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ทีนี้พอจะมาปรับแผนอยากจะเรียนท่านสมาชิกฯว่าก็ยัง

ไม่สามารถปรับได้ เพราะคณะกรรมการเราที่หมดวาระลงนั้น 

และวันนี้เลยต้องรีบเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ขึ้นมาเพื่อให้ทุก

ท่านได้คัดเลือกกรรมการในส่วนของกรรมการของแผนให้เสร็จ

สิ้น หลังจากที่ได้แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่แล้วก็จะได้ประชุม

คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผน ซึ่งก็มีโครงการ

เร่งด่วนอยู่ประมาณโครงการหรือสองโครงการที่จําเป็นต้องทํา

และก็ไม่อยู่ในแผน จริงๆทางฝ่ายบริหารก็พยายามเร่งรัดให้อยู่

แล้ว แต่ว่าติดเรื่องแผนก็จะต้องดําเนินการแก้ไขไปก่อน และ

หลังจากที่แผนเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะเปิดประชุมสมัยสภาอีกสัก

รอบหนึ่ง ก่อนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ เพื่อได้

ดําเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว ส่วนถนนสายท่าเรือตูแตหรําบินตี 

อยากจะเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอเข้าไปในแผน

ของทางหลวงชนบท ตอนนี้เข้าแผนของจังหวัดไปแล้วก็จะได้ทํา

ในโอกาสต่อไป ส่วนการขอใช้พื้นที่ที่จะทําถนนทางเข้าก่อน

โรงเรียนควนฟ้าแลบ และก็ของโรงพยาบาลละงู ที่เป็นสนาม

กีฬาที่เราล้ําเข้าไปหน่อย ผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วตอนนี้

เรื่องไม่ได้อยู่ที่กองการศึกษาฯแล้ว วันก่อนทางกองช่างทําเสนอ

มาให้กองการศึกษาฯได้ตั้งเรื่อง แต่กองการศึกษาฯแจ้งหนังสือ

กลับมาที่นายกฯว่าไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากกอง
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การศึกษาฯไม่มีรายละเอียดของขนาดพื้นที่ว่าถนนนั้น เป็นพื้นที่

ขนาดกว้างเท่าไหร่ และพื้นที่ของโรงพยาบาลที่เราล้ําเข้าไป

เท่าไหร่อะไรแบบนั้น ผมเองก็ได้เกษียนหนังสือกลับไปที่กองช่าง

ว่าให้กองช่างแจ้งรายละเอียด เพราะรายละเอียดตรงนี้กองช่าง

มีอยู่แล้ว และให้กองช่างแจ้งรายละเอียดกลับมากองการศึกษา

ฯอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําเสนอ ในการขอตรงนั้น 

ในส่วนของค่าน้ําค่าไฟอาคารอเนกประสงค์ก็คงจะไม่มีปัญหา 

ผมไม่แน่ใจว่าทุกเดือนเขาแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรอืแจง้ไปที่ไหน เพราะว่าจ่ายมาเพราะอาคารเราเปิดใช้มาเป็น

ปีแล้วก็น่าจะจ่ายมาโดยตลอดและไม่แน่ใจว่ารอบนี้ทําไมไปตก

อยู่ที่อําเภอท่าแพ ยังไงก็เดี๋ยวคงจะให้ทางกองคลังได้ติดตาม

สอบถามและก็จะได้ตัง้ฎกีานําเงินไปชําระ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็คงจะหมดวาระของ

การประชุมก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ได้เข้ามาร่วมประชุม

วันนี้ให้เราได้พิจารณาข้อราชการครบถ้วน ตามระเบียบวาระ ก็

ขอเลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.00 น. 

 

  

 

  

 

 


