
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖
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ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
------------------------

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม
๑. นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๒. นายอนุสรณ    มรรคาเขต รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 1
๓. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 2
๔. นายอรุณ   โตะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 3
๕. นายธรรมศักดิ์   แดงนอย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 4
๖. นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 5
๗. นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 6
๘. นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 7
๙. นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  8
๑๐. นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  9
๑๑. นายหรนอุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 1
๑๒. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต  3
๑๓. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 4
๑๔. นายสวาท บินรินทร สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต ๕
๑๕. นายสานิตย   ยอดรุง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  2
๑๖. นายนิคม  บัวนวล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต 1
๑๗. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง เขต  3
๑๘. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 1
๑๙. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๑
๒๐. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต ๒

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีไมมาประชุม
๑.นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต ๑
๒. นายประเสริฐ  แซอ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  1
๓. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 2
๔. นายอาทิตย   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง เขต  1



๒

รายช่ือผูเขารวมประชุม
๑. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๒. นายรอสี   ใบกาเด็ม รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๓. นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๔. นายกอหรี   ปญญายาว ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๕. นางลัญจนา   ภัทราภินันท ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๖. นายเสนาะ  ปาลาวัน ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๗. นายอภิศักดิ์   อารีกุล ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๘. นายศักดา   พันธพงศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๙.นางสาวเสาวณีย   แซจิว ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
๑๐.นางสาวเสาวลี  ชูเกิด ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
๑๑. นางบุญยืน   รัตนชาตรี ผูอํานวยการกองคลัง
๑๒. นายอังกูล   ลิ่มสกุล รก.ผูอํานวยการกองชาง
๑๓. นายอรุณ   อาดํา รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๔. นางสาวนารียา  หนุนอนันต ผูอํานวยกองการพัสดุและทรัพยสิน
๑๕. นายสุพจน  นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไป ๗
๑๖. นายนิพนธ  มรรคาเขต นักบริหารงานท่ัวไป ๗
๑๗. นายมารุต   โขขัด ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๑๘. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๑๙. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๒๐. นางสาวคอดียะ   คงแดง ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๒๑. นายปรีชา     ออนประชู ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๒๒. นางสาววิภารัตน   ไพบูลย ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๒๓. นายสุเรน   ตาเดอิน ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๒๔. นางสาวสุกัญญา  อาดํา ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
๒๕.นายศุภชัย  สาแลหมัน สตูลแชลแนว
๒๖. นายอดุล  สาและ ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๒๗. นางสาวนุชจริยา  มรรคาเขต ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
๒๘. นางสาวสรอยสุดา  หมาดหยัน ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๒๙. นายสิทธิศักดิ์  พิพัฒนสกุล ผูสังเกตการณ
๓๐. นายปรีชา  พญามิล เดลินิวยIPM สตูล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.



๓

ขอประชุม
เลขานุการสภาฯ - บัดนี้ทานสมาชิกฯไดมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญ
นายสะหรี  พันหวัง ประธานสภาฯข้ึนทําหนาท่ี ขอใหทุกทานยืนข้ึน
ประธานสภาฯ - เชิญนั่งครับเรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  รอง
นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย นายกฯทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียติทุกทาน เรื่องท่ีประธานฯแจงใหทราบวันนี้คงเปน

เรื่องท่ีมีหนังสือไปถึงทุกทานแลวขอเชิญรวมเปนเกียรติเพ่ือมอบรางวัลของนัก
ฟุตบอลสตูลลีกท่ีโอทอบขอเรียนใหทานสมาชิกฯทุกทานทราบเวลาประมาณ 14.
๐๐ น. เรื่องอ่ืนๆวันนี้มีทานสมาชิกฯประมาณ ๓ ทานท่ีลาและไมมาประชุม มีคุณยํา
มาฮาร  โอสถาน คุณอาบู  ฮะอุรา  และก็คุณวิเชียร บัวงาม ตอจะเขาสูระเบียบ
วาระท่ี ๑

ระเบียบวาระท่ี ๑ - เรื่องท่ีประธานฯแจงใหท่ีประชุมทราบ ขอ ๑.๑ รายงานผลการ
ประธานสภาฯ ดําเนินงานโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสท่ี ๔

ขอ๑.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ
๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๑ หนังสือแจกไปแลว  ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี ๒

ระเบียบวาระท่ี ๒ - รับรองรายการประชุม
ประธานสภาฯ ๒.๑ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ วันท่ี ๒๕ กันยายน

๒๕๕๕ และ ๒.๒ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ วันท่ี
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุมกลาวรายงาน

เลขานุการตรวจรายงานการประชุม - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานไดทําการตรวจรายงานการ
นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ วันท่ี ๒๕ กันยายน

๒๕๕๕ และสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ วันท่ี ๒๖
กันยายน ๒๕๕๕ โดยไดตรวจทายอักษรและประโยคของถอยคําอภิปรายตลอดจน
มติของสภาองคการบริการสวนจังหวัดสตูล ใหถูกตองตรงกับเทปบันทึกเสียงและ
การอภิปรายท่ีถูกตองตรงกับผูอภิปรายท่ีทําการอภิปรายในการประชมุครั้งนั้นเม่ือ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว
จึงไดนําเสนอตอสภาฯพิจารณารับรองตอไป

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดจะแกไขบาง ไมมีผมก็จะขอมติ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบ
รับรองรายงายการประชุม ดังกลาวโปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ ๑๗ เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงายการประชุม ดังกลาวโปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ตอไปจะเขาสูระเบียบ

วาระท่ี ๓
ระเบียบวาระท่ี ๓ - เรื่องท่ีเสนอใหม ๓.๑ ญัตตโิอนเงินงบประมาณรายจาย
ประธานสภาฯ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ ของกองชางเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมประเภทถนน รายการ

ท่ี ๑.๙ คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเปนเสนทางคมนาคมในแหลง



๔

ทองเท่ียวภายในเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  จํานวน
เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เชิญนายกฯแถลง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ก็ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๔ ขอโอนตั้งจายตั้ง
เปนรายการใหมตามท่ีสภาฯไดมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินหมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดิน  และสิ่งกอสรางรายการคากอสรางระบบระบายน้ําเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เม่ือคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ แตเนื่องจากการไปสํารวจ
แลวสถานท่ีจะกอสรางระบบระบายน้ํานั้นในปจจุบันมีสิ่งกีดขวางเสนทางการ
กอสรางคือตอนแรกไปขอท่ีของผูประกอบการไววาจะขอทําเปนขุดเปนทอระบายน้ํา
แตปรากฏวาตอนหลังนี้ไดมีการกอสรางทําใหไมสามารถท่ีจะไปตามแนวทางนั้นได
จึงไมสามารถดําเนินการไดดังนั้นนี้เพ่ือไมใหงบตกจึงมีความประสงคจะขออนุมัติโอน
ลดรายการดังกลาวเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมหมวดคาครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประเภทถนน รายการท่ี๑.๙ คากอสรางเพ่ือเปนเสนทางคมนาคมในแหลงทองเท่ียว
ภายในเกาะหลีเปะ  ตําบลเกาะสาหราย  อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  จํานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔
เมตร ยาว ๐.๒๕๐ กิโลเมตร ตามแบบแปลนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
กําหนด รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณท่ีไดแจกใหกับทุกทานแลว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๓๐ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภทอ่ืนท่ีตองนํามาตั้งงบประมาณรายจายตามขอ
๑๕ ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายได เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว ขอ ๓๑. การโอนการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจายท่ีไดเบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัด
ปไวจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปหรือขยายเวลาเบิกตัด
ปเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีอางถึงจึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดท่ีจะอภิปราย ถาไมมีก็ใหถือวางบประมาณผานไปดวยดี
ผมจะขอมติสมาชิกฯทานใดเห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลงโปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - ๑๗ เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลงโปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตอไปขอ ๓.๒ เชิญนายกฯแถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ในญัตติท่ี ๓.๒ แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

๒๕๕๕ ของกองชาง ประเภทสะพานเดิมคากอสรางสะพานขามคลองมําบังจาก
เทศบาลเมืองไปตําบลควนขันอําเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งไดเสนอแกไขเปนคา
กอสรางสะพานในสายทางบานชองงับ บานบารายี ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา
จังหวัดสตูล ผมขอเรียนท่ีประชุมวาญัตตินี้ทางผูบริหารจะขอถอนญัตติเนื่องจากตอง
ขอทําความเขาใจและอธิบายใหสมาชิกฯไดรับทราบวาโครงการนี้ เดิมไดตั้ ง
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งบประมาณไวเพ่ือท่ีจะทําสะพานบริเวณชุมชนหลังหองสมุดขามไปยังเกาะกลางซึ่ง
อยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลควนขันจากการประสานงานกับอดีตสมาชิก
ฯในเขตพ้ืนท่ีตรงนั้นตอนแรกมีโครงการท่ีจะสรางบานม่ันคงใหกับผูมีรายไดนอยไป
อยูอาศัยบริเวณนั้นโครงการสะพานตัวนี้ก็ไดเกิดข้ึนแตหลังจากท่ีสะพานตัวนี้ไดผาน
สภาฯไปแลวโครงการบานม่ันคงตรงนั้นเขาก็ยายไปทําท่ีอ่ืนเขาไมไดใชสถานท่ีตรง
นั้นในการดําเนินการเพราะฉะนั้นในสวนของสะพานตรงนี้ก็ยังอยูก็เลยหารือกันวาถา
ไมมีบานม่ันคงในบริเวณนั้นก็ควรจะทําเปนแนวทางใหทะลุไปตอเชื่อมกับถนนใน
โซนขององคการบริหารสวนตําบลควนขันเพ่ือใหเปนชองทางออกอีกทางหนึ่งจาก
เทศบาลไปยังตําบลควนขันไดแตจากการประสานในสวนของเสนทางการอุทิศท่ีดิน
เพ่ือท่ีจะบริจาคใหกับองคการบริหารสวนตําบลควนขันเพ่ือทําถนนปรากฏวามีบาง
พ้ืนท่ีทางสมาชิกฯท่ีเปนผูประสานงานนี้บอกกลาววาไมสามารถประสานประสานได
เนื่องจากวาเจาของท่ีดินอยูทางกรุงเทพฯผมเองไดรับขอมูลครั้งสุดทายในลักษณะ
อยางนั้นก็เลยเห็นวาโครงการนี้ถาหากวาไมมีเสนทางท่ีจะทะลุไปองคการบริหาร
สวนตําบลควนขันไดเราก็ไมควรท่ีจะทําสะพานเพราะวาถาทําไปมันก็เปนทางตันซึ่ง
ก็ไมนาท่ีจะดําเนินการตอก็เลยคิดวาตองเปลี่ยนแปลงและก็หาโครงการใหมซึ่งเปน
โครงการท่ีเปนความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเขามารองรับก็ตอนแรกคิดวาจะ
ยายไปทําสะพานใหท่ีถนนสายชองงับบานบารายีก็เสนอญัตตินี้เขาสภาฯมาแต
ปรากฏวาเม่ือวานซืนทานสมาชิกฯเจาของพ้ืนท่ีคือทานยาสนี  หลังจิ ไดไปติดตอ
ประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลควนขันเจาของพ้ืนท่ีปรากฏวาเขาประสาน
ไดเรียบรอยแลววาท่ีดินท้ังหมดท่ีจะเปนสายทางไดรับการอุทิศจากเจาของท่ีดิน
เรียบรอนหมดแลวผมก็ไดดูเอกสารไดดูหนังสืออุทิศท้ังหมดเรียบรอยปรากฏวามีการ
อุทิศใหเรียบรอยหมดเพราะฉะนั้นในเม่ือเปนไปตามวัตถุประสงคเดิมของเราวามี
เสนทางท่ีจะทะลุไปยังองคการบริหารสวนตําบลควนขันไดตอกับถนนเดิมท่ีเขามีอยู
แลวไดมันก็จะเปนเสนทางออกอีกเสนทางหนึ่งใหกับพ่ีนองชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองตรงนั้นก็เลยคิดวาคงจะตองขอถอนเพ่ือใหโครงการยังอยูเหมือนเดิมตอไปใน
สวนของถนนสายชองงับบารายีขณะนี้ผมใหทางกองชางไปสํารวจเพ่ือออกแบบใชงบ
ซอมขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ซึ่งไมตองขออนุมัติสภาฯดําเนินการซอม
บริเวณท่ีมีปญหาใหแลวเสร็จตอไปโดยท่ียังไมตองสรางสะพานคิดวาอยางนั้นก็ขอ
ตอสภาฯแหงนี้วาจะขอถอนญัตตินี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ตอไปผมจะเขาสูระเบียบวาระท่ี ๔
๔.๑ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปของแตละสมัย สมัยท่ี ๒ และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป ผมขอเชิญทานสมาชิกฯเสนอ เชิญ
ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว

ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว - ผมขอเสนอวันประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๖ ขอเสนอใหเริ่มตั้งแตวันท่ี ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป  และของปถัดไปผมขอเสนอวาเริ่มตั้งแตวันท่ี ๑
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปนตนไป ขอผูรับรองดวย

ประธานสภาฯ - ผูรับรองถูกตอง ตอไปเชิญสมาชิกฯเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญนายกฯ
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นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - มีเรื่องท่ีจะแจงใหกับสมาชิกฯทราบเนื่องจากวันท่ี ๑๘ มีนาคม ของทุกปเปน
วันทองถ่ินไทยซึ่งโดยปกติแลวเราจะมีการถวายราชศักกระในวันทองถ่ินไทยท่ี
องคการบรหิารสวนจังหวัดสตูล ของเราแตปนี้เนื่องจากทางกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ินไดแจงผานทองถ่ินจังหวัดมาใหทองถ่ินจังหวัดเปนผูดําเนินการในเรื่อง
ของวันทองถ่ินไทยก็หนังสือเพ่ิงแจงเขามาเม่ือวานวาในสวนของทองถ่ินจังหวัดนี้จะ
ดําเนินการถวายในวันทองถ่ินไทยนี้ในวันจันทร ท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล ก็จะเชิญทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกฯ
ประธานสภาฯของทองถ่ินตางๆท้ังจังหวัดสตูลเขาไปรวมพิธีในชวงเชา เวลา
๐๙.๐๐น. ก็จะมีการเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดมาเปนประธานในพิธีก็ขอเชิญชวน
ทุกทานไดเขารวมพิธีโดยพรอมกันการแตงกายเปนชุดปกติสีขาวหรือกากีคอพับแขน
ยาวแลวหลังจากท่ีพิธีถวายราชดุดีเสร็จทางทองถ่ินจังหวัดจะจัดการแขงขันฟุตบอล
เชื่อมความสัมพันธระหวางทองถ่ินในจังหวัดสตูล โดยจัดเปนฟุตบอล ๗ คน ท่ีสนาม
หญาเทียมก็ทานแจงมาวาในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ให ๑ ทีม จะ
เตะกันแบบแพแลวตกรอบก็ถือโอกาสนี้เรียนเชิญสมาชิกฯสภาทุกทานไดเขารวม
ดวยแลวก็ผมอยากจะเรียนวาในสวนของสภาฯท่ีปรึกษาการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใตหรือสภาฯ ศ.อบต.ซึ่งผมเองไดรับเกียรติจากผูบริหารทองถ่ินของจังหวัดสตูล
ใหเปนตัวแทนเขาไปเปนสมาชิกฯตรงนั้นไดจัดสรรงบประมาณมาให ๓๐,๐๐๐.-
บาท เพ่ือมาระดมความคิดเห็นมาอภิปรายในการคิดในการแกปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตเขาใหสมาชิกสภาฯทุกคนกลับมาดําเนินการในเครือขายสมาชิกฯของตัวเอง
คลายๆในลักษณะนั้นผมเลยใชโอกาสนี้ก็จะใชวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ คิดวา
หลังจากท่ีแขงขันฟุตบอลเสร็จก็จะเชิญผูเก่ียวของท้ังหมดเขามารวมประชุมกันตอท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ท่ีชั้น ๔ และก็จะรวมรับประทานอาหารกลางวัน
รวมกันดวยก็ถือโอกาสนี้เชิญทุกทานไดเขามารวมกิจกรรมระดมความคิดเห็นนี้ดวย
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯทานอ่ืนท่ีจะอภิปราย เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ
นายอะหมาด  หลงจิ - ผมมีเรื่ องท่ีจะนําเสนอเก่ียวกับเรื่ องการบริหารจัดการทองเท่ียว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในชองท่ี ๖ การกอสรางเข่ือนหินกันคลื่น
ชายฝงตรงนั้นผิดจุดของผมเปนคลองเพ่ือเปนแนวเขตกําบังคลื่นลมทําลายชายฝง
และเรือประมงในสวนของผมตรงนั้นก็เปนลําคลองผิดอยูและผมจะขอนําเสนอ
ในชวงนี้ผมคิดวาเปนเหมาะสมท่ีจะไปลงอุปกรณกอสรางพอสักพักหนึ่งก็จะเปนชวง
ฤดูฝนรถจะเขาไมไดเพราะวาไมมีทางเขาในสวนนั้นผมขอนําเสนอวาถาเปนไปไดให
ดําเนินการในชวงนี้เพราะไมมีทางเขา ผมขอไวแคนี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญทานนายกฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ก็อยากจะเรียนอยางนี้วาโครงการท่ีเปนโครงการท่ีเก่ียวกับกอสรางของ

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ จริ งๆแลวเนื่องจากขณะนี้ เทาท่ีดูจากสวนกลาง
คณะกรรมการกระจายอํานาจยังไมไดเปดประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมาณท่ีเปน
งบอุดหนุนท่ัวไปลงมาใหกับทองถ่ินซึ่งปนี้ยังไมไดรับเลยเพราะวาคณะกรรมการ
กระจายอํานาจยังไมไดประชุมซึ่งทราบขาววานาจะประชุมกันประมาณปลายเดือนนี้
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หรือตนเดือนหนาโดยประมาณเพราะฉะนั้นในสวนนี้จริงๆผมอยากจะเรียนทาน
สมาชิกฯทุกทานวาเม่ืองบอุดหนุนท่ัวไปไมไดเขาถึงวันนี้สถานการคลังขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเองท่ีเปนงบประมาณของป ๒๕๕๖ เราไดรับอยูดานเดียวคือดาน
ท่ีเปนเงินรายไดซึ่งทําใหการดําเนินกิจกรรมบางอยางไมสามารถดําเนินกิจกรรมได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานเพราะวาแตละโครงการใชงบข้ึน
หลักลานท้ังนั้นเพราะฉะนั้นนี้ผมเองก็พยายามท่ีจะบริหารจัดการในสวนตางๆให
สามารถดําเนินกิจกรรมตอไปไดในสวนของกิจกรรมท่ีเปนเปนกิจกรรมท่ีพัฒนา
คุณภาพชีวิตนั้นท่ีจําเปนตองดําเนินการตามระยะเวลาขณะนี้ก็ไดทําหนังสือขอ
ยกเวนระเบียบไปกับทานผูวาฯโดยขออนุมัติใชเงินสะสมท่ีเรามีอยูพอสมควรท่ีจะ
ดําเนินการไดเพ่ือมาดําเนินการในกิจกรรมท่ีจําเปนตองทําไปตามระยะเวลาสวน
กิจกรรมท่ีเปนโครงสรางพ้ืนนั้นผมคิดวาตองรอใหงบประมาณท่ีเปนเงินอุดหนุนจาก
สวนกลางไดผานเขามาและคงจะไดดําเนินการในวาระตอไปก็พยายามดูใหอยูถาหา
กวาดําเนินการได ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสวาท  บินรินทร
นายสวาท  บินรินทร - มีปญหาความเดือดรอนท่ีจะนําเรียนตอประธานสภาฯถึงนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดในเขตพ้ืนท่ี ตําบลน้ําผุด ก็คือเรื่องถนนท่ีเปนถนนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดทราบจากขอมูลหลังสุดวาถนนสายนี้ก็คือสายทุงไหม ผัง๑๗ ทาน
นายกฯไดกรุณาทําสะพานไปใหลูกหนึ่งเพราะวากอนหนานี้เปนทอคอนกรีตอยู
ชาวบานเขาเดือดรอนแลวหลังจากนั้นทานนายกฯไดลงสะพานไปใหซึ่งเสร็จ
เรียบรอยแลวแตเนื่องจากถนนสายนี้ เปนถนนลูกรังและก็มีสภาพท่ีพรอมจะ
ดําเนินการในการทําถนนลาดยางระยะทางท้ังหมด ๗ กิโลเมตรกับ ๒๕๓ เมตร
เนื่องจากถนนสายนี้หลังสุดของการปรับปรุงตั้งแตป ๒๕๕๑ หลังจากนั้นแทบจะ
ไมไดดําเนินการอะไรเลยผมเคยทําหนังสือแจงไปถึงทานนายกฯโดยการใชลายเซ็น
ของชาวบานท่ีใชเสนทางท้ังหมด ๔๙๔ รายชื่อ เคยทําหนังสือไปถึงทานนายกฯ
หลังจากนั้นก็ไมมีขอมูลเพ่ิมเติมและก็ไดรับการสอบถามจากพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี
หลังสุดก็เม่ือปลายเดือนท่ีแลวไมทราบตอนนี้ถนนสายนี้มีการดําเนินการไปอยางไร
บางก็อยากจะรบกวนนายกฯขอขอมูลในเรื่องสายนี้สักนิด ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯ แถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - เรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณก็เปนสิ่งทานสมาชิกฯทุกทานรับทราบ

กันอยูก็คิดวาตองคุยกันในภาพรวมของสมาชิกฯท้ังหมดดวยถนนสายนี้งบประมาณ
ในป ๒๕๕๖ นี้เราก็ไมไดตั้งใชไหมเพราะฉะนั้นก็หวังวาโดยี่เปนความเดือดรอนจริงๆ
หลายๆทานก็เดือดรอนซึ่งเราก็คงจะตองมาเกลี่ยมาดูวาสายไหนเดือดรอนมากยังไง
ตามงบประมาณท่ีเรามีใหเกิดประโยชนสูงสุดแตจริงๆแลวนี้สวนหนึ่งผมอยากจะ
เรียนวาถนนท่ีเปนระยะทางยาวลักษณะอยางนี้บางครั้งเราก็พยายามประสานงบจาก
สวนกลางจากกรมถาหากวาไดมาก็นาจะเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนไดมากข้ึน
ก็คงจะรับทราบแลวก็ประสานกันตอไปในอนาคตก็คิดวาคงจะตองพูดคุยหารือกันใน
สวนของสมาชิกฯในการท่ีจะจัดสรรงบประมาณในโอกาสตอไป ขอบคุณครับ



๘

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณสวาท บินรินทร
นายสวาท  บินรินทร - เนื่องจากถนนสายนี้ตอนนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลเขาขาวไดใชพ้ืนท่ี

ทางเขาเปนพ้ืนท่ีของสนามกีฬาประจําตําบลแลวก็ในระยะขางหนาทราบขาวจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุดวาจะยายท่ีทําการมากอสรางท่ีนี่ถาเราไปจาก
ตําบลเขาขาวทานนายกฯก็นาจะทราบวาตรงนั้นเลยอนามัยไปและก็จะมีสายหลัก
เขาไปเปนถนนเชื่อมระหวางอําเภอละงูกับอําเภอมะนังทราบวาหลังสุดของอําเภอ
มะนังทานนายกฯไดกรุณาแกปญหาไปดวยการกอสรางถนนลาดยางไปแตตรงนี้
ทางเขาตอนนี้ พ่ีนองประชาชนในการทํากิจกรรมของประชาชนในตําบลน้ําผุด
ท้ังหมดจะใชพ้ืนท่ีตรงนี้ซึ่งเปนถนนสายทุงไหมผัง ๑๗ เปนถนนของเราและก็
ชาวบานไปใชประโยชนในสนามกีฬาตรงนี้มากถาเปนไปไดอาจจะสัก ๑ กิโลเมตร จะ
ไดไหม ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯแถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ผมรับปากตรงนี้คงยังไมไดเพราะวาตองคุยกันในภาพรวมปนี้งบไมไดตั้งอยู

แลวซึ่งตองคุยกันในงบของป ๒๕๕๗ เขาแผนไวคงจะจะไดหารือกันในโอกาสตอไปก็
จัดสรรกันไปคิดวานาจะคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนไหม เชิญนายเส็น  ยาประจัน
นายเส็น ยาประจัน - ผมจะพูดถึงเนื่องจากโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดพบประชาชนท่ี

บานควนเกเม่ือหลายเดือนท่ีผานมาวันนั้นในการพูดคุยกันในหองประชุมซึ่งมีนายกฯ
เปนประธานฯและก็นั่งคุยกันหลายประเด็นแตประเด็นท่ี๑ผมก็ยังติดใจเนื่องจากวามี
ถนนสายหนึ่งเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดสรางไวระหวางหมูท่ี ๕ เชื่อมหมูท่ี
๑ ตําบลแป-ระ ประมาณ ๑ กิโลเมตร แตหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ ก็ยังไมได
ดําเนินการแลววันกอนผมก็ปรึกษาสวนแผนฯเขาบอกวาตองทําหนังสือผมมองวาถา
เราพูดกันในท่ีประชุมตรงนั้นซึ่งทานนายกฯก็ทราบแลวพ่ีนองประชาชนก็รูนาจะไม
ตองทําหนังสืออะไรเพราะวามันอยูในถนนของเราแตวันนี้ยาวนานก็ฝากเรื่องนี้ไปถึง
นายกฯวาจะเปนอยางไร ขอบคุณ

ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯแถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ก็คลายๆกับทานสมาชิกฯทานสวาท บินรินทร ยังไงก็คงจะไดคุยกันใน

โอกาสตอไปขางหนาจริงๆแลวความเดือดรอนของชาวบานมันก็คอนขางมีกันทุก
พ้ืนท่ีแลวงบประมาณเราคอนขางจะนอยก็วากันไปซึ่งในสวนนี้ก็รับทราบผมอยากจะ
เรียนอยางนี้ในสวนของสายท่ีมีความเดือดรอนและจําเปนอยากจะใหทานสมาชิกฯ
ของเราไดติดตามทางกองแผนฯวาถนนสายของทานไดบรรจุอยูในแผนแลวหรือยังถา
ยังไงก็ขอใหทางกองแผนเขาไดบรรจุไวในแผนในป ๒๕๕๗ เพ่ือจะไดดําเนินการได

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมวาหลายวันท่ีไมไดมาประชุมกันแลววันนี้หนึ่งถึงวันและอีกหลายวันก็คง

ไมไดเจอกันก็นําเรียนผานประธานสภาฯถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล วา
วันหนึ่งผมไดดําเนินการโครงการหนึ่งท่ีพ่ีนองชาวอําเภอทาแพเขต ๑ ของผม
เดือดรอนในเรื่องของถนนเสนนั้นเปนถนนขององคการบริหารสวนตําบลแตวา
นายกฯบอกวาของใครก็แลวแตถาประชาชนเดือดรอนใหทําหนังสือมาผมก็ไดบอก
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องคการบริหารสวนตําบลทําหนังสือมาหาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล และนายก
ฯไดบอกผมวาไมก่ีวันก็ไดดําเนินการเพราะรถก็กําลังทํางานอยูแถวๆนั้นก็อุดหลุมบอ
เหมือนกับเพ่ือนสมาชิกฯพูดมาก็ในสวนของผมถนนเสนนั้นเปนถนนขององคการ
บริหารสวนตําบลเพราะวาทางหลวงชนบทยืนยันมาแลววาไมใชของเขาผมก็ลงไปดูท่ี
องคการบริหารสวนตําบลก็มีหนังสือยืนยันเรียบรอยก็ใหสงหนังสือเพ่ือใหชวยเหลือ
อุดหลุมบอตรงนั้นผมไดติดตามมาถึงกองชางตองขอโทษเขาบอกวาไมใชของเราก็ไม
สามารถดําเนินการไดผมเขาใจวาขาราชการถาผิดระเบียบและทําไมไดนายกฯบอก
วาใหผมข้ึนไปบอกเขาวาใหเขามาทําผมก็ไมกลาข้ึนวันนี้บอกผานสภาฯถึงทานนายก
ฯวาผมยังไมไดติดตามทีตรงนั้นถาทานายกฯกรุณาสั่งการใหชวยปะหลุมบอใหถนน
เสนนั้นใหผมดวยอีกเรื่องหนึ่งพ่ีนองชาวอําเภอทาแพท้ังอําเภอเขาบอกวาถามีโอกาส
ขามาอยูตรงนี้ชวยบอกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ่ีนองชาวอําเภอทาแพ
ตองการน้ําประปาภูมิภาคตอนนี้ตําบลทาแพใชประปาสูบน้ําจากสระข้ึนมาใชไมมี
ประปาภูมิภาคผานอําเภอทาแพวันหนึ่งถาประปาภมิูภาคผานทาแพถนนเสนนั้นผม
วาเจริญกาวหนาผมหวังเปนอยางยิ่งวานายกฯคงจะทําแผนป ๒๕๕๗ และ๒๕๕๘ ให
ผมสูอําเภอทาแพไปถึงอําเภอละงูฝากประธานสภาฯถึงนายกฯและผูเก่ียวของทุก
ทานผมขอขอบคุณ

ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯแถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - จริงๆก็แบบท่ีสมาชิกฯไดพูดคุยถนนท่ีเปนของเราก็ตองดูแลมีหลุมบอเราก็

ตองปะตอนนี้ถนนท่ีไมใชเปนถนนของเรานี้จริงๆแลวผมก็พยายามท่ีจะดูแลใหถาหา
กวาเจาของพ้ืนท่ีเขาไมสามารถดําเนินการไดก็คงจะอยูท่ีการจัดลําดับคิวดวยตอนนี้
เขาใจวาเขาคงพยายามจะทําถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดใหแลวเสร็จหลังจากนั้นถาหากวาท่ีอ่ืนไมเรงรัดมากในสวนของท่ีเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลผมจะบอกกองชางวายังไงก็คงจะไปดูแลบางสวนแตวา
ไมใชเอามาใหองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดทุกสายนะครับ ก็คิดวาเสนอเรื่อง
เขามาแลวก็คงจะใหไปดูแลใหในสวนของประปานั้นจริงๆแลวเปนความรับผิดชอบ
ของการประปาสวนภูมิภาคซึ่งในการแจงความเดือดรอนตรงนี้ผมอยากจะเรียนวามัน
ทําไดหลายทางในสวนของสมาชิกฯเองก็อาจจะทําหนังสือถึงการประปาสวนภูมิภาค
โดยใหชาวบานลงชื่อรองเรียนกันไปหลายๆคนก็นาจะเปนวิธีการหนึ่งในสวนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในเม่ือทานสมาชิกฯบอกผานสภาฯมายังฝายบริหาร
เดี๋ยวทางฝายบริหารก็จะไดทําหนังสือถึงการประปาสวนภูมิภาคใหไดรับทราบถึง
ความเดือดรอนของพ่ีนองชาวอําเภอทาแพท่ีอยากจะไดน้ําสะอาดจากการประปา
สวนภูมิภาคก็คงจะเรียบเรียงกันไปตามท่ีจะทําไดก็ขอเรียนวาจะทําให ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณอะหมาด   หลงจิ
นายอะหมาด   หลงจิ - ผมมีเรื่องเก่ียวกับเรื่องฝากขอบคุณพอดีทาน ดร.ศักชัย เปนคณะกรรมการ

เก่ียวกับการประเมินโรงเรียนจุฬาภรณภาคใตและผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณ
สตูลฝากขอบคุณเก่ียวกับเรื่องไฟแดงและกรรมการทุกคนและทานสมาชิกฯทุกทาน
ท่ีผลักดันโครงการไฟจราจรสามแยกจุฬาภรณทางโรงเรียนก็ฝากขอบคุณและทาง
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ผูอํานวยการในฐานะเปนประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขอขอบคุณพวกเรา
ทุกคน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณยาสนี   หลังจิ
นางสาวยาสนี   หลังจิ - ขอขอบคุณทานนายกฯท่ีใหโอกาสคนอําเภอเมืองไดมีโอกาสใชสะพานเสนนี้

และก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการไมยกเลิกโครงการดวย ขอบคุณ
มาก

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญนายกฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ผมมีเรื่องท่ีจะเรียนทานสมาชิกฯเพ่ือทราบอีกหนึ่งเรื่องวาตอนนี้ทีมฟุตบอล

สตูล ยูไนเต็ด ท่ีเขารวมการแขงขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 นั้นเริ่มดําเนินการ
แขงขันแลวในฐานะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเรามีสวนสนับสนุนงานของ
สมาคมสงเสริมการกีฬาจังหวัดโดยอุดหนุนงบประมาณไปใหในปนี้ซึ่งสมาคมก็
นําไปใชในหลากหลายรูปแบบก็อยากจะเรียนวาถาสมาชิกฯทานใดมีความประสงค
จะเขาไปชมการแขงขันฟุตบอลในนัดท่ีสตูล ยูไนเต็ด เปนเจาบานขอใหแจงรายชื่อได
ท่ีทางฝายบริหารท่ัวไปซึ่งปจจุบันนี้ทานรองนายกฯของเราทานรอสี ใบกาเด็ม เปน
ผูดูแลฝายนี้อยูเดี๋ยวทางฝายจัดการแขงขันจะไดออกเปนบัตรวีไอพีเปนบัตรแข็งท่ีจะ
ใหทานสามารถนําไปใชเพ่ือผานประตูตลอดท้ังฤดูกาลถาทานไมมีบัตรทานเขาไมได
เราคอนขางจะมีความเขมแข็งในฝายการเก็บคาผานประตูมากเขาไมไดสนใจใคร
ท้ังนั้นถาหากวาไมมีบัตรเขาไมไดเพราะฉะนั้นถาทานจะเขาชมทานมาประสานขอ
เปนบัตรวีไอพีซึ่งจะสามารถใชไดตลอดฤดูกาลก็เรียนเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว
ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว - ตอนท่ีทานนายกฯแจงวาใหไปรับบัตรผมเสนอวาพรอมผูติดตามท้ัง ๕ คนได

ไหม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - เรียนทานสมาชิกฯเฉพาะคนเดียวเราเขมงวดมากเพราะเราตองการ

งบประมาณไปพัฒนาทีม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขออนุญาตปรึกษาหารือกับประธานฯผานไปยังนายกฯมีอยูประมาณสอง

ถึงสามเรื่องนับลําดับได เรื่องท่ีหนึ่งก็คือเรื่องเสาไฟฟาแรงสูงท่ีไดผานงบประมาณไป
แลวเม่ือปงบประมาณ ๒๕๕๕ถึง๒๕๕๖ นี้วาขณะนี้ดําเนินการไปถึงไหนเพราะวาใน
เขตอําเภอละงูท่ีไดเสาตัวนี้ไปคอนขางจะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้งเราไดไปในสวน
ของทางแยกตางๆตรงนั้นมันก็อาจจะลดอุบัติเหตุลงไดบางสวนเรื่องท่ีสองผมขอ
อนุญาตยอนกลับไปในเรื่องของการแขงขันกีฬา อบจ.คัพ ท่ีจังหวัดสุราษฏรธานี
หลายเรื่องท่ีผมไดเห็นขอบกพรองตางท่ีเกิดข้ึนผมเองนั้นเปนสมาชิกฯใหมซึ่งไดรวม
กีฬาในครั้งนี้เปนครั้งแรกท่ีผานมาแตก็ไดทุมเทใหกับองคกรอยางเต็มท่ีไมวาจะเปน
การฝกซอมหลายอยางท่ีเราเห็นไมวาจะเปนในเรืองของขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนไมวาจะ
เปนเรื่องของชุดท่ีใชการแขงขันหรือวาทีมเชียรท่ีไปหรือสมาชิกฯตางๆไมวาสมาชิกฯ
หรือเจาหนาท่ีของ อบจ.สตูล ท่ีไปนั้นผมไดเสนอนายกฯวันแรกวาการเบิกเบี้ยเลี้ยง



๑๑

นั้นใหเบิกจายไปพรอมๆกันไปเลยไมตองไปเบิกจายในแตละวันแตเม่ือเปนเชนนั้น
เราไดเห็นเหตุการณท่ีเกิดข้ึนก็คือบางคนเบิกเบี้ยเลี้ยงไปแลวไปอยูแควันสองวันและ
ก็กลับซึ่งขวัญและกําลังใจของนักกีฬาในแตละประเภทท่ีอยูนั้นไมมีแรงใจผมอยาก
ใหทุกคนท่ีอยูในวันนั้นไดเห็นภาพของประธานสภาฯของเราผมขอชมเชยท่ีอยูกับ
พวกเราตั้งแตวันเปดการแขงขันจนถึงวันปดการแขงขันท่ีไมไดไปไหนเลยนักกีฬา
ท้ังหมดท่ีไปแขงขันนั้นแตละคนนั้นตองใชพลังงานทุกอยางใหกับตัวเองแมแตคาท่ี
พักก็ยังตองจายเทาเหมือนคนอ่ืนแลวอยูๆเรื่องของท่ีตองรับผิดชอบแตบางคนท่ีไป
แลวไดเบี้ยเลี้ยงไปแลวกลับกอนเราอยากจะหารือวาในโอกาสตอไปเราจะแกปญหา
กันอยางไรผมอยากใหสมาชิกฯท่ีมีสวนรวมไดอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ือหาทางในการ
แกไขวันนี้ผมยืนอภิปรายนั้นผมไมไดยืนข้ึนมาตําหนิแตผมอภิปรายติเพ่ือกอเพ่ือ
พัฒนาองคกรของเราใหเดินตอไปขางหนาเพ่ือใหเปนแบบอยางของ อบจ.ท่ัวๆไปผม
ฝากไวตรงนั้นสวนเรื่องสุดทายเรื่องบัตรวีไอพีของการชมฟุตบอลสตูล ยูไนเต็ด ผม
เองก็ไดไปดูผมก็จาย ๔๐ บาท แตถาหากวามีบัตรวีไอพีก็ดีก็ถือวาเปนเกียรติกับ
สมาชิกฯแตวาถาไมมีก็ไมเปนไรถือวาเราไดสนับสนุนสมาคมเพราะวาการทําฟุตบอล
ในแตละครั้งนั้นแตละทีมนั้นตองใชงบประมาณหลายๆลานเราก็ใหความยินดีตอง
ขอขอบคุณตรงนี้ดวย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯแถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ในเรื่องของเสาไฟฟาแรงสูงนั้นผมอยากจะเรียนวาตอนนี้เรากําลงัสงเรื่องเขา

คณะกรรมการกระจายอํานาจจังหวัดในการอุดหนุนงบประมาณใหกับแขวงการทาง
สตูลซึ่งในสวนนีต้อนนี้เขาคํานวณงบประมาณมาใหเรียบรอยหมดแลวชุดละงูท้ังหมด
ไดมา ๙ เสา ตามตําแหนงท่ีไดคุยกันไวครบตามจํานวนเขาใจวาคณะกรรมการ
กระจายอํานาจนาจะประชุมประมาณ ๒ เดือนครั้ง นาจะประมาณกลางเดือนหนาก็
นาจะมีการประชุมตอนนี้หลังจากท่ีประชุมเสร็จแลวก็คงจะตองรองบท่ีวาเปนเงิน
อุดหนุนตัวนี้เขาแลวก็คงจะไดดําเนินการตอไปผมอยากจะเรียนวาจะพยายามเรงให
อยูแลวถาหากวาเงินเขาก็จะดําเนินการใหเรงดวนตอไปในสวนของกีฬา อบจ.คัพ
ทานสมาชิกฯไดพูดคุยในลักษณะหารือเทานั้นก็คิดวาในปหนาท่ีจะเดินทางไปชุมพร
เราควรจะปรึกษาหารือพูดคุยกันตั่งแตเริ่มแรกเลยวาในสวนนั้นจะดําเนินการกัน
อยางไรเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยเกิดความเหมาะสมและก็เกิดความยุติธรรมแกทุก
ฝายสวนเรื่องสุดทายในเรื่องของสตูล ยูไนเต็ด ทานก็ไมไดสอบถามอะไรก็เปนการ
ขอบคุณ ถือวาผมไมตองตอบ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ก็ในสวนของทีมสตูล ยูไนเต็ด ของทานนายกฯในสวนตัวผมขอนําเสนอวาถา

จะใหก็ใหถือบัตรทุกคนสมาชิกฯถาไมใหก็อยาใหสักคนเพราะไดชวยเหลือทีม
ฟุตบอลบางแตวาเงิน ๔๐ บาทคงจะไมตองก็ไดแตวาในสวนของพวกเราสมาชิกฯถา
ไดบัตรวีไอพีนาจะดีแตในสวนของอะไรเหลานั้นแตพอพูดถึงเงิน ๔๐ บาท เราเขาไป
ดูฟุตบอลเพ่ือชวยเหลือทีมนาจะไมเอาบัตรวีไอพี ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม ถาไมมีผมก็ขอเลิกการประชุม
เลิกประชุม - เวลา ๑๒.๔๕ น.


