
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕8 

วันที่   11  สิงหาคม   ๒๕๕8 

เวลา    09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 
 ๑.  นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๒.  นายอนุสรณ์    มรรคาเขต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  1 
 ๓.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  2 
 ๔.  นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
 ๕.  นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
 6.  นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  4 
 7.  นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5 
 8.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  7 
 9.  นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต   8  
10. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 
๑1. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
๑2. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑3. นายเอียด    ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
14. นายประเสริฐ  แซ่อ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  1 
๑5. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  2 
16. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
17. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3 
18. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
19. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท่าแพ      เขต  ๑ 
20. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท่าแพ      เขต  ๒ 
21. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 
 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 
1.  นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  6 
2.  นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง       เขต   9 
3. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  2 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 3.  นายวรรณโณ  เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 6.  นายกอหรี   ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 7.  นายวิบูลย์  โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 8.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 9.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
11. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว ผู้อํานวยการกองกิจการสภา ฯ 
13. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
14. นางเกสร  เกตุแก่น รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
15. นายมงคล  ชุมทอง ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑6. นายอมาตย์  สุปราณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑7. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผู้อํานวยการกองพัสดุฯ 
18. นางอรรถยา  อารีกุล ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
19. นายสุพจน์  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ๗ 
20. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  7 
21. นางนาฏยา  หนูสมจิตต์ นักบริหารงานทั่วไป  7 
21. นางสาวธนิศตา  แซ่หวั่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นายมารุต   โขขัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
27. นายปรีชา     อ่อนประชู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
28. นายสุเรน   ตาเดอิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
29. นางสาวอัญชกุล  ศรีทัพ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 
30. นายกฤษณะ  ชูหนู นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 
31. นางสาวนุชจริยา  มรรคาเขต ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
32. นางสาวสุกัญญา  อาดํา ผู้ช่วยนักวิชาการสัมพันธ์ 
33. นางนุธิตา  ขุนแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ 
34. นางสาวนุจรี  ปิติเศรษ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
35. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา     09.30 น. 
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ข้อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องเปิดสมัย 
นายสะหรี  พันหวัง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  

ประจําปี พุทธศักราช 2558  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พุทธศักราช 2558  เมื่อวันที่ 
24  มีนาคม  2558  ได้มีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 
2  ประจําปี  พุทธศักราช  2558  มีกําหนด  45  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  14  สิงหาคม  2558  นั้น  ฉะนั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22  และมาตรา 24  แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พุทธศักราช  2540 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4  พุทธศักราช  2552  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี พุทธศักราช 2558  มี
กําหนด  45  วัน  นับตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  14  
สิงหาคม 2558  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ 
วันที่ 9  มิถุนายน พุทธศักราช 2558  นายอนุสรณ์  มรรคาเขต  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

 ต่อไปเชิญประธานสภาฯ ขึ้นทําหน้าที่  ขอให้ทุกคนยืนขึ้น 
ประธานสภาฯ - เชิญนั่ง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านรอง 
นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย ์ นายกฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ 

ผู้อํานวยการกองสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  วันนี้เป็นการ
ประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจําปี พ.ศ.2558  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญต่างๆตามระเบียบการประชุมที่ได้
แจกให้กับทุกท่านแล้ว  ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1   

ระเบียบวาระที่ 1  - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  การดําเนินการตาม 
ประธานสภาฯ อํานาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกระทําผิด 

หนังสือที่ สต 0023.4/ว2714   ที่ได้แจกไปแล้ว  และก็มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําแถลงของท่านนายกฯ เอกสารหน้าที่ 4 และ 72  ที่วาง
ไว้บนโต๊ะ   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2  
ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม     
ประธานสภาฯ 2.1  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ.2558  เม่ือ

วันที่  24  มีนาคม  2558 
 2.2  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2558  เม่ือ

วันที่  28  พฤษภาคม  2558 
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 2.3  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2558  เม่ือ
วันที่  26  พฤษภาคม  2558 

 2.4  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2558  เม่ือ
วันที่  24  มิถุนายน  2558 

 ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อภิปราย 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน - คณะกรรมการตรวจรายงานได้ทําการตรวจรายงานประชุมสภา  
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา โดยได้ตรวจทานตัวอักษรและประโยคของถ้อยคําอภิปรายตลอดจนมติ

ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ให้ถูกต้องตรงกับเทป
บันทึกเสียงและการอภิปรายที่ถูกต้องตรงกับผู้อภิปรายที่ทําการ
อภิปรายในการประชุมครั้งนั้น เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบร้อยจึงได้นําเสนอต่อสภา พิจารณารับรองต่อไป   

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ   เชิญคุณ
หรน  อุศมา 

นายหรน   อุศมา - ผมขอแก้ไขหนึ่งจุดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.2558 
เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2558   ท่านประธานฯเปิดไปดูหน้าที่ 15  
บรรทัดที่ 2  มาจากล่าง จนไปถึงบรรทัดที่ 4  ท่านประธานฯถามว่า 
ท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านนายกฯแถลง  โปรดยกมือ  เห็นชอบ 18  
เสียง  ท่านประธานฯถามครั้งที่ 2  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายก
ฯแถลง โปรดยกมือ   ไม่มี     ผมอยากให้แก้ไขคําถามที่สอง สมาชิกฯ
ท่านใดไม่เห็นด้วย ตกคําว่า “ไม”่ ผมให้แก้ไขตรงนี้    

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนที่จะแก้ไขอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่าน
ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  20  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม     โปรด

ยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์   
 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  
ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม   มีสมาชิกฯท่านใดที่จะตั้งกระทู้ถามไหม  ถ้าไม่มี  
ประธานสภาฯ ผมขอนําเข้าระเบียบวาระที่  4   
ระเบียบวาระที 4 - เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภาฯ ปรากฏว่าไม่มี     
 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 
ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องที่เสนอใหม่  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.2559  วาระรับหลักการ  เชิญนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  แถลง 
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็จะขอเสนอญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พุทธศักราช 2559  ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พุทธศักราช  2559  โดยใช้รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่จัดทําขึ้นใหม่ตามหนังสือ
จังหวัดสตูล  ด่วนมาก ที่  สต 0023.4/ว3084  ลงวันที่   25  
กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้   

 หลักการ  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เป็นจํานวน  247,000,000.- บาท 

 เหตุผล  1. เพ่ือให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ส่วนราชการอ่ืน  และหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน  ได้มีงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  สําหรับใช้เป็นหลักในการ
จ่ายเงินของท้องถิ่น    2. เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของ
คณะผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ 

 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ก่อนที่จะแถลงสาระสําคัญของร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
กระผมขอรายงานการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา  ดังต่อไปนี 

  1. สถานะการคลัง 
  1.1  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  242,402,597.16 บาท 

1.1.2 เงินสะสม  44,078,643.07 บาท 

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  47,874,614.59 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

 จํานวน 6 โครงการ รวม 16,234,000.00 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

 จํานวน 5 โครงการ รวม 46,125,000.00 บาท 

                                                    1.2 เงินกู้คงค้าง  - ไม่มี - 

หมวดภาษีอากร 7,869,588.65 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,910,007.19 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,406,299.32 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 82,300.00 บาท 



~ ๖ ~ 

 

 1. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
 (1)รายรับจริงท้ังสิ้น  206,316,460.10 บาท  ประกอบด้วย 

 
  2.  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      

57,541,562.22  บาท 
  3.  รายจ่ ายจริ งจ านวน   128 ,566 ,806 .57  บาท  

ประกอบด้วย 

งบกลาง 4,500,078.20 บาท 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา  
และค่าจ้างชั่วคราว) 

47,803,626.34 บาท 

งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

47,365,671.58 บาท 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 6,712,062.00 บาท 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 9,991,508.45 บาท 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 12,193,860.00 บาท 

   

                                                 1.  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                  
48,870,399.45  บาท 

 สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ที่มีวงเงิน 247,000,000.- บาท  นี้เป็นการ
ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุล โดยจําแนกประมาณการรายรับได้
ดังนี้ 

 1. รายได้จัดเก็บเอง 

- หมวดภาษีอากร เป็นเงิน       8,870,000.00 บาท 

  - หมวดค่ าธ รรมเนี ยม ค่ าปรั บ  และใบอนุญาต   เป็ น เ งิ น  
2,312,000.00 บาท 

  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   เป็นเงิน     4,600,000.00 บาท 

  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       เป็นเงิน        108,000.00 บาท 

 - หมวดรายได้จากทุน         เป็นเงิน           10,000.00 บาท 
 2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดรายได้จากทุน 520.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร 119,348,012.94 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 72,699,732.00 บาท 



~ ๗ ~ 

 

  - หมวดภาษีจัดสรร     เป็นเงิน     156,100,000.00 บาท 
 3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - หมวดเงินอุดหนุน    เป็นเงิน    75,000,000.00 บาท 

 ประมาณการรายจ่ายไว้   ทั้งสิ้น  247,000,000.00 บาท  
จําแนกตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

 ด้านบริหารทั่วไป 

 -  แผนงานบริหารงานทั่วไป  เป็นเงิน  75,072,050.00 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 30.39 

 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   เป็นเงิน 1,169,000.00 บาท     
คิดเป็นร้อยละ  0.47 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 -  แผนงานการศึกษา     เป็นเงิน   43,815,640.00 บาท   คิด
เป็นร้อยละ 17.74 

 -  แผนงานสาธารณสุข   เป็นเงิน   1,993,000.00 บาท   คิดเป็น
ร้อยละ 0.81 

 -  แผนงานสังคมสงเคราะห์  เป็นเงิน  2,500,000.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ  1.01 

 -  แผนงานเคหะและชุมชน  เป็นเงิน  4,600,000.00 บาท   คิด
เป็นร้อยละ  1.86 

 -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน  3,271,700.00 
บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.32 

 -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  เป็นเงิน  
29,995,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  12.14 

 ด้านการเศรษฐกิจ 

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เป็นเงิน  66,198,000.00 
บาท   คิดเป็นร้อยละ   26.80 

 -  แผนงานการเกษตร    เป็นเงิน   3,170,000.00 บาท   คิดเป็น
ร้อยละ  1.28 

 ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

 -  แผนงานงบกลาง    เป็นเงิน  15,215,610.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  6.16    สําหรับโครงการขอให้ท่านสมาชิกฯได้ดูในร่าง
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ข้อบัญญัติ หน้า ข ที่เป็นเล่ม ผมขออนุญาตอ่านโครงการที่แจกตาม
ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

 ส านักปลัดฯ  1.  ค่าจัดทําเอกสาร  หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภาระกิจหน้าที่และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
1,500,000.-บาท  

  2.  โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  150,000.-บาท 

  3.  ค่าใช่จ่ายในการดําเนินการจ้างองค์กร หรือสถาบันเพ่ือ
สํารวจความพึงพอใจ 60,000.-บาท   

  4.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4 ด้าน  150,000.-บาท  

  5 .   ค่ า จ้ า ง จั ดทํ า สื่ อ ป ร ะช าสั ม พัน ธ์ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว  
1,500,000.-บาท  

  6.  โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว  
500000.-บาท 

  7.  โครงการรักเลษ์ ปุา ฟูาสตูล   1,200,000.-บาท 

  8.  โครงการอบรมมัคคุเทศ  200,000.-บาท 

  9.  โครงการอบรมยุวมัคคุเทศ  100,000.-บาท   

  10. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณี จังหวัดสตูล  
2,000,000.-บาท   

  11.  โครงการมหกรรมไทยเก็กเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
170,000.-บาท  

  12.  โครงการจัดการแข่งขันอันดามันสตูลมินิฮาร์ฟมาราธอน  
500,000.-บาท 

  13.  โครงการเปิดฟูาอันดามันสวรรณ์สตูล 850,000.-บาท 

  14 .   โ ค ร งก ารส่ ง เ ส ริ ม ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง หวั ด สตู ล  
200,000.-บาท 

  15.  โครงการจัดการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่ งคลับ 
100,000.-บาท 

  16.  โครงการจัดงานแข่งขันตกปลานานาชาติสตูลหังโชง 

 ฟิชชิ่งคลับ  100,000.-บาท  
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  17.  โครงการจัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวอลล์  500 ,000.-
บาท  

  18.  โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อสตูลคัพสานสัมพันธ์
อาเซี่ยน เขาน้อยเกมส์ ครั้งที่23   100,000.-บาท  

  19.  โครงการเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอําเภอท่าแพ   
100,000-บาท  

  20.   โครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์
มหาสนุกบนสันหลังมังกร  100,000.-บาท  

  21.  โครงการเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อําเภอละงู ยอน
หอยหลอด  150,000.-บาท   

  22.  โครงการมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่
ละงู  200,000.-บาท  

  23.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจําสัก
นักงานของสํานักปลัดฯ  เครื่องปรับอากาศ  28 ,000.-บาท  ตู้
เหล็กเก็บเอกสาร  4,000.-บาท   กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 
370,000.-บาท  ไมโครโฟนพร้อมสาย  15 ,000.-บาท  ขา
ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ  1,500.-บาท  ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ  
23 ,000. -บาท  กล้องถ่ายภาพนิ่ งระบบดิจิ ตอลพร้องเลน  
50 ,000. -บาท  เครื่องทําน้ํ า เย็น  14 ,000. -บาท  เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสําหรับงานสํานักงาน  17,000.-บาท  เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสําหรับงานประมวลผล 21 ,000. -บาท  
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  ชนิด LED ขาวดํา  11,100.-บาท   

  24.  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดิเซล  860,000.-บาท  

 ต่อไปกองกิจการสภาฯ 

  1.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดู งาน  
1,300,000.-บาท 

  2.  โครงการ อบจ.พบประชาชน  1,600,000.-บาท  

  3.  โครงการสุดยอดผู้นําสู่ความสมานฉันท์  1,500,000.-
บาท 

  4.  โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
200,000.-บาท 

  5.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองกิจการสภาฯ   1. ซื้อเครื่องบันทึกเทปและถอดเทป
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ข้อความเสียงระบบดิจิตอล  50 ,000. -บาท  2. ซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน  16 ,000.-บาท  3. ซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน  17 ,000.-บาท  ซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา  3,700.-บาท  ซื้อเครื่อง
สํารองไฟ ขนาด  800 VA  3,100.-บาท   

  

 ต่อไปกองแผนและงบประมาณ 

  1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี   
2,000,000.-บาท   

  2. โครงการจัดทําแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล   150,000.-บาท   

  3.  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  50,000.-บาท 

  4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํายุทธิศาสตร์การ
พัฒนาของ อบท.จังหวัดสตูล 750,000.-บาท 

  5.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนําร่องและสร้างการ
พัฒนาเครือข่ายการประสานงานแผนและงบประมาณของ อบท. 
500,000.-บาท 

  6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  200,000.-บาท 

  7.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา  5,000,000.-
บาท อันนี้คงจะเป็นโครงการถนนสายสตูล – พัทลุง ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ 

  8.  อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจําปาดะพ้ืนเมือง จังหวัด
สตูล 500,000.-บาท 

  9.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองแผนและงบประมาณ  1. เครื่องปรับอากาศ  24000
บีทียู   56,000.-บาท  2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
16,000.-บาท  3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสําหรับงานสํานักงาน 
17,000.-บาท  4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดLED 3,700.-บาท   
5. เครื่องสํารองไฟขนาด 800va  3,100.-บาท   

 ต่อไปกองคลัง 



~ ๑๑ ~ 

 

 1.  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  20,000.-บาท 

 2.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจําสํานักงาน
กองคลัง  1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 16,000.-
บาท  2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED  3,700.-บาท  3. เครื่อง
สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  3,100.-บาท 

 ต่อไปกองช่าง 

  1.  โครงการส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
100,000-บาท 

  2.   โครงการปรับปรุ งจุ ด เสี่ ยงและอันตรายบนถนน  
2,000,000-บาท 

  3.  โครงการสนับสนุนการจัดการด้านขยะ  100,000.-บาท 

  4.  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจพักรักพ้ืนที่สีเขียว  50,000.-
บาท 

  5.  โครงการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ   
200,000.-บาท 

  6.  โครงการคลองสวยน้ําใส  440,000.-บาท   

  7.  จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย แอล เอ 21    100,000.-
บาท  

  8.  อุดหนุนแขวงการทางสตูล  โครงการติดตั้งระบบส่อง
สว่างไฮมาส  2,500,000-บาท 

  9. อุดหนุนเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาโตนงาช้างโครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําห้องสุขาในแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกปาหนัน  670,000.-บาท 

  10.  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํา โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวชายหาดปากบารา  1,000,000.-
บาท 

  11.   อุดหนุ น เทศบาล เมื อ งสตู ล   โครงก าร พัฒนา
สวนสาธารณะ เขาโต๊ะพญาวัง  2,000,000.-บาท 

  12.  ค่าซ่อใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  500,000.-
บาท13.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0022  บ้าน
ผัง 42  ถึงบ้านผัง 5    ผัง42 หมู่ 8  ถึง  ผัง 5  หมู่ที่ 4  ตําบลอุ
ใดเจริญ  ชื่อสายทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านผัง120 ถึง 
บ้าน ผัง 42   7,883,000.-บาท   
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  14.  ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง สายนางแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลน้ํา
ผุด  อําเภอละงู  ถึงบ้านปุาแก่บ่อหิน   ตําบล ปุาแก่บ่อหิน  อําเภอ     
ทุ่งหว้า  7337000.-บาท 

  15.  ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วย
มะพร้าว ถึงผัง 41  อําเภอละงู   8644000.-บาท 

  16.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยผู้ช่วยชัย 
หมู่ที่ 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู  ตําบลบ้านควน  อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล   
1275000.-บาท  

  17.  ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือ  หมูที่ 1  บ้านตันหยงลาไน้  
ตําบลแหลมสน  อําเภอละงู   5,000,000.-บาท   

  18.  ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือ  ตําบลเจ๊ะบิลัง  อําเภอเมือง  
9,500,000.-บาท   

  19 .   ค่ าบํ า รุ ง รั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อส ร้ า ง  
500,000.-บาท 

  20.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองช่าง  1.ซื้อโทรทัศน์   17,000.-บาท  2. ซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  16,000.-บาท  3. ซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊สําหรับงานประมวลผล  42,000.-บาท 

 ต่อไปกองการศึกษาฯ 

  1.  โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา  
1,000,000.-บาท  

  2.  โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (คุรุสัมพันธ์)  150,000.-บาท  

  3.  โครงการจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล)  300,000.-
บาท  

  4.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
10,000,000.-บาท  

  5.  โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน (บ้านกา
เน๊ะ)  50,000.-บาท  

  6.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  200,000.-
บาท  

  7.  โครงการจัดการแข่งขันสตูลลีก  2,600,000.-บาท  
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  8.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  1,000,000.-บาท  

  9.  โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํ ามัสยิ ด  (ตาดีกา )  5 จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 
200,000.-บาท  

  10.  โครงการจัดส่งทีมนักกีฬา อบจ.สตูล เข้าร่วมการแข่งขัน
1,400,000.-บาท  

  11.  โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร อบจ.สตูล กับ
หน่วยงานองค์กรภายในจังหวัด  300,000.-บาท  

  12.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  200,000.-
บาท  

  13.  โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขัน
  300,000.-บาท  

  14.  โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อิฏิ้ลฟิตรี)  
500,000.-บาท 

  15.  โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อิฏิ้ลอัฎฮา)  
500,000.-บาท  

  16.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันคริสต์มาส  30,000.-
บาท  

  17.  โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ  350,000.-
บาท  

  18.  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  200,000.-
บาท  

  19.  โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ  400,000.-บาท  
  20.  โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ผีโบ๋  50,000.-บาท  
  21.  โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าว

นานาชาติ  2,500,000.-บาท  
  22.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  

2,000,000.-บาท  
  23.  โครงการแข่งขันเรือท้องแบนประเพณี  50,000.-

บาท  
  24.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมความ

พร้อมให้แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ"  200,000.-บาท  
  25.  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

มุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)"  300,000.-บาท  
  26.  โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ

เยาวชน "รากแก้วแห่งปัญญา"  60,000.-บาท  
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  27.  อุดหนุนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ "โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนนําร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตรกีฬา)"  
1,500,000.-บาท  

  28.  อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สตูล ""โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
เยาวชนมุสลิม"""  550,000.-บาท  

  29.  อุดหนุนสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดสตูล ""ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล"""  
1,000,000.-บาท  

  30.  อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการบวชศีลจา
ริณี"  100,000.-บาท  

  31.  อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน"  200,000.-บาท  

  32.  อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา"  70,000.-
บาท  

  33.  อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา"  70,000.-
บาท  

  34.  อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา"  70,000.-
บาท  

  35.  อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สตูล ""โครงการจัดงานรําลึกเกยีรติประวัติท่านศาสดามูฮัมมัด  
300,000.-บาท 

  36.  อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สตูล ""โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษามาลายู และภาษารู
มี  200,000.-บาท  

  37.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬา อบจ.สตูล 
2,000,000.-บาท  

  38.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองการศึกษาฯ  

  - ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร  18,000.-บาท  
  - ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง   4,500.-บาท  
  - ค่าจัดซือ้เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  7,400.-บาท  
  - ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป   

3,100.-บาท 
 ต่อไปโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
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  1.  "โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในกาพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)"  1,000,000.-บาท  

  2.  "โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6"  2,000,000.-บาท  

  3.  "โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)"  467,800.-
บาท  

  4.  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  170,000.-
บาท  

  5. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ   457,700.-บาท  
6.  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิตอล  204,000.-บาท  

  7.  ค่าจัดหาอาหารกลางวัน                2,500,000.-
บาท  

  8.  ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม)  1,312,500.-บาท  
  9.  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 

(สมทบ)  3,865,900.-บาท 
 ต่อไปกองพัสดุฯ 
 1.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจําสํานักงาน

กองพัสดุฯ  
  - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู  18,000. -

บาท 
 ต่อไปกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.  โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน

เบื้องต้น  200,000.-บาท 
  2.  โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม  

500,000.-บาท  
  3.  โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 200,000.-บาท  
  4.  โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด

สตูล  200,000.-บาท  
  5.  โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  50,000. -

บาท  
  6.  โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

100,000.-บาท 7.  โครงการจัดส่งตัวแทนนักเรียนระดับจังหวัด
เข้าร่วมประกวด To Be Number One  200,000.-บาท  

  8.  โครงการจัดงานวันสตรีสากล  300,000.-บาท  
  9.  โครงการจัดงานวันจําปาดะของดีเมืองสตูล   300,000.-

บาท  
  10. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร  500,000.-บาท  



~ ๑๖ ~ 

 

  11.  โครงการขับเคลื่ อนอนาคตสตูลด้ านการเกษตร 
1,000,000.บาท 

  12. สมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
2,400,000.-บาท  

  13. อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล "โครงการ
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะนัง"  797,000.-
บาท  

  14. อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล "โครงการ
จัดซื้ออุปกรณเ์ครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาควนกาหลง"  
993,000.-บาท 

  15. อุดหนุนเทศบาลตําบลกําแพง "โครงการก่อสร้างศูนย์
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"  2,000,000.-บาท  

  16. "อุดหนุนศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสตูล ""โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล"" "  50,000.-บาท  

  17. อุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริมการ
ลงทุน"  150,000.-บาท 

  18. อุดหนุนสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล "โครงการประกวด
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จังหวัด
สตูล"  80,000.-บาท 

  19.  ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 860,000.-บาท 
 นั่นคือรายละเอียดโครงการทั้งหมด  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

สาระสําคัญของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559  ที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้แถลงมา
ทั้งหมด  เป็นส่วนสําคัญของกรอบและแนวทางหลักในการใช้จ่าย
งบประมาณของท้องถิ่นที่คณะผู้บริหารทําขึ้นเพ่ือวางรากฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน   ไม่เฉพาะแต่หน่วยงาน
ภาครัฐ  ใช้กลไกด้านงบประมาณเข้าไปร่วมในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฉบับนี้   เพ่ือสนับสนุนกลไกที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจังหวัด
สตูล  ให้สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  และมีความสมานฉันท์
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน  จะให้การสนับสนุนและรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้  รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนจน
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเพ่ือเป็นหลักในการใช้จ่ายเงินให้
เกิดผลดีต่อท้องถิ่นจังหวัดสตูลต่อไป  ทั้งนี้  ขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้
เพ่ือแก้ไขรายละเอียดในส่วนที่เกิดจากความผิดพลาดทางธุรการด้วย 



~ ๑๗ ~ 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่ จะอภิปรายในเรื่องของข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีพุทธศักราช 2559   เชิญคุณศิริศักดิ์   
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล - งบประมาณรายจ่ายปี 2559  ทั้งหมด  247,000,000.-
บาท อยากจะฝากท่านประธานฯผ่านไปถึงผู้บริหารว่า บางอย่างก็จะ
ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากงบประมาณที่มีอยู่ บางอย่างก็อาจจะขอปรับ
ลดหรือแก้ไข ท่านประธานฯที่เคารพ เราจะเห็นว่าในแผนงานของ
การศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการเราจะเห็นว่าจะมีหลาย
โครงการมากที่เราอุดหนุนเข้าไป เราอุดหนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เพราะว่าตรงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดสตูล  ก็คือท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เกษตรเพ่ิมมูลค่าสังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากลในส่วนพันธ์กิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อันดับหนึ่ งก็คือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ผมอยากเพ่ิมเติมในตรงนี้เราจะสนับสนุนในทุกด้านไม่ว่า
จะเป็นการท่องเที่ยวต่างๆ แต่มันขาดไปในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําแพง คืองานวันเต่าโลก ที่ตําบลกําแพงมีเต่ากระอาน ซึ่ง
เป็นเต่าที่มีอยู่ที่เดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วประมงน้ําจืด
จังหวัดสตูล เป็นแหล่งเดียวที่เพาะพันธ์ในประเทศไทย ปัจจุบันนี้เริ่ม
จัดงานวันเต่าโลกไปแล้ว 1 ครั้ง  ซ่ึงการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์อย่าง
นี้อยู่ในปฏิทินของจังหวัดสตูลด้วย ผมอยากฝากประธานฯไปถึง
ผู้บริหารว่าเราสมควรที่จะสนับสนุนเขาไปในการจัดงานตรงนี้เพราะ
อย่างน้อยที่สุด ตําบลกําแพงเป็นแหล่งหนึ่งที่จําการท่องเที่ยวได้
เพราะเราพบซากฟอสซิล มากที่สุด ส่วนที่ไปโปรโมทก็เอามาจาก
อําเภอละงูทั้งนั้น เพราะฉะนั้นผมฝากตรงนี้ว่าขอให้สนับสนุนให้กับ
ตําบลกําแพงเก่ียวกับการจัดการเต่ากระอาน คือวันเต่าโลก  อีกหนึ่ง
เรื่อง คือในหน้าที่ 72 ที่แจ้งมาว่าการซื้อรถบรรทุกดี เซล ราคา 
860,000.-บาท  ผมมองว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นั้นมีรถ
อยู่มากพอสมควรอย่างรถประจําตําแหน่งของท่านนายกฯก็มีตั้ง
หลายคัน ผมคิดว่าถ้าหากว่าไม่ได้ใช้บรรทุกอะไรมากมายน่าจะเอา
รถพวกนี้ไปใช้ก่อนได้ เพราะเราต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันนี้ งบประมาณที่
เข้ามาจังหวัดสตูล นั้นมายังไม่เต็มเม็ดหน่วย และก็ความจําเป็นขั้น
พ้ืนฐานโครงสร้างพ้ืนฐานเราก็ยังพัฒนาไม่เพียงพอ ผมอยากฝากทุก
ท่านพิจารณาตรงนี้ ด้วยว่าเราชะลอไว้ก่อนดี ไหม  เพราะว่ า
งบประมาณเรามีไม่มาก เพราะอย่างอ่ืนที่เราจะต้องทํามีอีกเยอะ ผม
ก็ฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 
นายอะหมาด  หลงจิ - ในส่วนคําอภิปรายของท่าน ศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล  ผมเห็น

ด้วย เพราะว่าในส่วนของรถตัวนี้ผมดูแล้วก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ผม



~ ๑๘ ~ 

 

อยากจะให้งบประมาณในส่วนตรงนี้เอาไปใช้ในส่วนอ่ืนดีกว่า ขอฝาก
ไว้แค่นี้   

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - วันนี้ เป็นเรื่ องที่ ดี  ที่ท่ านนายกฯก็ ได้นํ าร่ างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559  ได้
นําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งท่านก็ได้นําร่างข้อบัญญัติเข้า
การประชุมสภาโดยไม่มีการขยายเวลา ผมก็ขอชื่นชมว่าท่านก็ได้ทํา
หน้าที่ตรงนี้ที่ดี และผมเห็นก็มีโครงการหลายๆโครงการ เช่นถนน
หลายๆสาย ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนตามที่ท่านสมาชิกฯ
หลายๆท่านได้อภิปราย ท่านก็ได้นําเรื่องเดือดร้อนดังกล่าว ก็ได้
นําเข้ามาสู่เป็นข้อบัญญัติซึ่งอยู่ในร่างข้อบัญญัติอันนี้ แต่ว่าผมก็มี
ความคิดเหมือนท่าน ศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ได้พูดผมก็เห็นด้วย
เพราะผมมองว่าความจําเป็นในการซื้อรถยังไม่จําเป็นเมื่อมองไปแล้ว
ว่ารถที่อยู่ในความดูแลของสํานักปลัดฯเท่าที่ผมดูก็มีรถอยู่หลายคัน 
ผมคิดว่าตรงนี้ยังไม่จําเป็นแต่ว่าก็อยู่ในวาระต่อไปก็คือการแปรญัตติ 
ก็ขอสงวนความเห็นเอาไว้เพ่ือแปรญัตติต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 
นางสาวยาสนี  หลังจิ - ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยที่จะซ้ือรถ เพราะว่าเกียร์กระปุก กับเกียร์ออ

โต้ ไม่ทราบว่ามันแตกต่างกันยังไง เพราะว่าตามหลักของราชการ
ส่วนมากจะเป็นรถที่บรรทุกใช้งานจะเป็นเกียร์กระปุก ก็ไม่เห็นด้วย 
และอีกอย่างหนึ่งก็คือ โครงการเกี่ยวกับงานว่าวก็ขอบคุณนายกฯ
ด้วยเพราะว่าตอนนี้ยอดที่ท่านให้ก็เพ่ิมจากปีท่ีแล้ว และอีกอย่างก็คือ
เรื่องของรถยนต์ที่จะสั่งซื้อนี้ไม่ทราบว่าเป็น 2 คัน ก็คงจะให้ทาง
สมาชิกฯช่วยพิจารณาด้วย 

 
ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมเรียนว่าในการทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ทุกกองราชการ ทํางานกันเต็มที่แต่งบประมาณมีอยู่อย่างเดียวที่ผม
นั่งมองอยู่ คือการซื้อเครื่องถอดเทปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพราะฉะนั้นผมอยากจะนําเสนอให้เพ่ิมราคาอีก และอีกเรื่องก็คือ
งานข้าวโพดหวานผมจะขอความกรุณาเพ่ิมงบประมาณให้กับงาน
ข้าวโพดหวานอีกสักสองแสนบาท จัดให้รุ่งเรืองกว่านี้ แต่จริงๆแล้ว
เราไม่ได้จัดเอง เราก็แค่อุดหนุน ก็ในส่วนของงบประมาณที่ตั้งไว้เรา
รับจริงปี 2557 ประมาณสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน  ปี2558 ประมาณ
การ ปี2559 น่าจะตั้งงบประมาณเท่ากับปี 2557 ในส่วนของการ
ตั้งงบประมาณแต่ผมไม่ทราบว่าในส่วนของงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เขาตั้งด้วยหลักการไหนในส่วนของการตั้ง
งบประมาณ  ผมขอฝากไว้แค่นี้ 



~ ๑๙ ~ 

 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 
นางสาวยาสนี  หลังจิ - ไม่ทราบว่าที่ท่านนายกแถลงเมื่อสักครู่  ที่ร่วมยอดเงิน  120,  

505,900.-  บาท  ไม่ทราบทางกองแก้รวมถึง  100,000,000.-  
บาท  ด้วยหรือเปล่า  เมื่อรวมแล้วประมาณ  129,505,900. -  
บาท   

ประธานสภาฯ - ท่านอ่ืนมีหรือไม่  ไม่มี  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - คงจะต้องชี้แจงรายละเอียดบางประการที่ทางท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้สอบถามและท้วงติง  ในการ
อภิปรายเมื่อสักครู่  เรื่องวันเต่าโลก   จริง ๆ  แล้ว  อบต.กําแพง
ไม่ได้ขอมา  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเลยไม่ได้จัดให้  ซึ่ง
โดยปกติงานเหล่านี้ถ้าหากว่ามีการทําโครงการเข้ามา   จะพิจารณา
ให้   ในเมื่อไม่ได้ขอมา  ก็อาจจะคุยด้วยวาจานั้นเอง  ที่เป็นโครงการ
ไม่ได้แจ้งมาเลยไม่ได้บรรจุไว้   ถ้าหากท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  อยากจะเพ่ิมในส่วนของการแปรญัตติ   ผม
ว่าไปดูในระเบียบว่าทําได้หรือไม่  ส่วนเรื่องรถผมอยากชี้แจงอย่างนี้   
รถทางกองงานต่าง  ๆ  เสนอขอมา  2  คัน  คันหนึ่งเป็นของสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ซึ่งเป็นรถส่วนกลาง   คันหนึ่งเป็น
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   กองใหม่   จริง ๆ  แล้วปัจจุบันขอ
เรียนว่าทุกกองเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว   ในการทํางานบริการ
ประชาชน   ทุกกองงานมีรถอยู่กองละหนึ่งคัน  ส่วนคนขับอาจจะ
รวมกันที่สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่ว่าบางครั้ง  
ปัจจุบันจริงแล้วรถมากกว่าคนขับ   บางครั้งคนขับไม่ว่างไม่พอ  
อาจจะขอเป็นคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถเป็นครั้งคราว
ไป  ซึ่งในส่วนของเกียร์กระปุก  หลายท่านมองว่าการใช้ไม่ค่อย
สะดวก   เลยขอให้ซื้อเป็นเกียร์อัตโนมัติ   เพราะว่าคือจริงแล้วถ้า
เป็นพนักงานขับรถ   โดยส่วนกลางเกียร์ธรรมดาก็ได้   แต่ว่าบางครั้ง
พอคนขับรถไม่พอให้เจ้าหน้าที่ในกองขับ   หากเป็นเกียร์กระปุกจะ
สะดวกกว่าหน่อยหนึ่ง  มาเปรียบเทียบราคาต่างกันนิดหน่อย  ไม่ได้
แตกต่างกันมาก   ขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียดของรถ  ว่าเป็นรถ
ประจํากอง   ผมมองว่าจําเป็นต้องใช้   เมื่อกี่โครงการภาษาเมื่อ
อาเซียน  ในตารางนั้น  1,000,000.-  บาท   แต่ตัวเลขจริง    
10,000,000.-  บาท  เพราะฉะนั้นตัวเลขยอดรวมจะต้องเพ่ิมขึ้น   
เป็นความผิดพลาดทางธุรการ   ตัวนี้เป็นตัวสรุป   ซึ่งยกมาจาก
รายละเอียด  จากหน้าหลัง  เป็น   10,000,000.-  บาท   ยอด
รวมต่าง  ๆ  ลงตัวอยู่   จะต้องแก้  10,000,000.-  บาท    นั้นกับ  
120,000,000.-  บาท  เป็น  129  ล้านเศษตามท่ีว่า   ตรงนั้นคง
ไม่มีปัญหา  เครื่องถอดเทป  ผมอยากจะเรียนว่าทางกองกิจการสภา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด  แรกเสนอในราคาซื้อเครื่องถอดเทป   
ในราคาแปดหมื่นกว่าบาท   เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ  ผม
อยากเรียนว่าทําไมราคาแพง  ทําไมราคามันสูงมาก   ถ้าถอดแบบ
ไหน   เพราะถ้าถอดเทปธรรมดา   แบบปากกาเครื่องละสามสี่หมื่น
บ้านเราก็ซื้อได้  ผมอยากเรียนว่าเครื่องถอดเทปนี้คล้ายกับของที่ศาล
ใช้   ซึ่งเวลาอัดจากที่ประชุมสภาไปแล้วเวลาอัดเสียงจากที่ประชุม
สภาไปแล้ว  เวลาที่จะถอดเทป  คนถอดเทปจะต้องถอดเทปทุก
คําพูด   ที่ในสภาอภิปราย   เพราะฉะนั้นจะมีระบบที่ใช้เท้าเหยียบ   
กลับหน้ากลับหลังได้อย่างรวดเร็ว   ถ้าใช้มือกดอยู่เรื่อย  ๆ  เรา
อภิปราย   3  ชั่วโมง ก็ไม่เสร็จ   เพ่ือความรวดเร็วตรงนี้   มัน
จําเป็นต้องใช้เครื่องที่เป็นระบบดิจิตอลและทันสมัยที่มีราคาค่อนข้าง
สูง  แต่ราคามีหลายราคา  ผมเองพยายามที่จะหาแบบรุ่นที่เป็นรุ่น
กลาง  ๆ  เพราะเครื่องถอดเทปใช้เท้าเหยียบมันมีราคาตั้งแต่  สาม
หมื่นกว่าบาท  ไปจนถึงแสนกว่า   ก็เลยตั้งราคากลาง ๆ ไว้  ราคานี้
ซื้ อ ได้   และได้ ตั วที่ มี คุณภาพพอสมควร   ก็ อยาก เรี ยนว่ า  
800,000.-  บาท  ผมเป็นคนลดลงมาเหลือ  500,000.-  บาท   
เอง  เพราะว่าเช็คไปทางบริษัทมีหลายรุ่น   ส่วนงานข้าวโพดหวาน   
ขอเพ่ิมงบ  ตรงนี้ผมจะเรียนว่าตรงนี้ก็ดูงานกิจกรรมแต่ละปีเป็น
อย่างไร   เราเอาตัวไหนไปร่วม  เป็นงานร่วมกันระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  กับท้องถิ่นต่าง   ๆ  ทั่วทั้งจังหวัด   ผม
อยากเรียนว่าถ้าทุกที่ขอมากันมาหมด   ก็จะเป็นเรื่องที่เราอึดอัด
พอสมควร  ในเรื่ องของการทํางบประมาณ  เราพิจารณา
เพราะฉะนั้นเราพิจารณาว่าส่วนไหนเหมาะสม   ซึ่งจริงเงินนี้ทุกแห่ง
เราไม่เพ่ิม  เป็นยอดซึ่งคงที่มาหลายปี  บางงานเช่น  งานตกปลาหัว
โทงฟิชชิ่งคัพ เราไปดูรูปงานแล้ว   ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมงานน้อยลง   
เราก็ลดงบประมาณปีที่แล้วให้  200,000.-  บาท   ปีนี้ผมลดลงมา
เหลือ  100,000. -   บาท  ดูเนื้องาน  แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ ใน
หลักการเดิม   ไม่ได้เพ่ิมไม่ได้ลด   เรื่องของการตั้งงบจะตั้งเท่าปี  
งบประมาณ  2557  หรือ  2558  โดยหลักการในการทํา
งบประมาณ   ผมอยากเรียนว่าตั้งไว้สูงกว่าปกตินิดหน่อย   เพ่ือว่า
เงินเกิดเกินขึ้นมา   อยากเรียนว่าเราไม่ต้องทําข้อบัญญัติเพ่ิมเติม   
เช่นปีนี้ เราไม่ต้องทําข้อบัญญัติเ พ่ิมเติม   ซึ่งการทําข้อบัญญัติ
เพ่ิมเติมในช่วงปลายปีงบประมาณ  ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยุ่งยาก   
พอสมควรในการประกาศใช้   เลยทําเผื่อไว้   ปกติแล้วปลายปีจะมี
เงินเหลือจ่ายอยู่นิดหน่อย   ซึ่งเฉลี่ยกับเงินเหลือจ่ายจะลงตัว
ใกล้เคียงยอด   ซึ่งทําให้สะดวกในเรื่องของการไม่ต้องรบกวนสภา
หลายรอบ   ของการทําข้อบัญญัติเพ่ิมเติม   เป็นวิธีการที่คล้ายกับว่า   
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ในการทํางบประมาณ   เผื่อขาดเผื่อเหลือไว้เล็กน้อย   ไม่ได้ผิดกติกา
อยากใด   ก็เรียนชี้แจงท่านเพ่ือทราบ    

ประธานสภาฯ - เชิญนายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ที่ได้เห็น

ความสําคัญของเต่าโลก   ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการ
อุดหนุนกับงบประมาณไปให้   องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง   
เกี่ยวกับการจัดงานวันเต่าโลก   ท่านต้องไม่ลืมว่าเต่ากระอานมีอยู่ที่
เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คือมีที่บ้านโกตาหมู่ที่  7  ตําบล
กําแพง   แห่งแรกของโลกที่เพราะพันธุ์เต่ากระอานได้  เพราะฉะนั้น   
สิ่งนี้เราเห็นความสําคัญที่สุดแล้วที่ได้ร้องขอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  ขอขอบคุณล่วงหน้า  และคิดว่ าน่ าจะได้
งบประมาณตรงนี้ 

ประธานสภาฯ -  ท่านอ่ืนคงไม่มี  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  เชิญนางสาวยาสนี   
หลังจิ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ   -  เมื่ อสั กครู่ ได้ ดู เ งิ น อุดหนุน เงิน ให้ เขา โต๊ ะพญาวั ง   ที่
สวนสาธารณะ  ของเทศบาลเมืองสตูล   ที่หมู่ที่   4   ติดกับเขต
อําเภอเมือง  มีคลองมําบังกั้นอยู่  ก็เวลานี้ได้สร้างเป็นเขื่อน  ถ้าเรา
ไปที่ติดกับตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล   บริเวณนั้นไม่มีคนอาศัย   
อําเภอเมืองก็ได้ขยายเมือง   คือหมู่ที่  4   จะมีเวลาฝนตกจะมีน้ํา
ท่วม  และมีสะพานเล็ก  ๆ  ชาวบ้านใช้ประโยชน์   เรื่องที่จะขอให้
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ช่วยคุยกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล   เพ่ือที่จะสร้างเป็นเขื่อนเพ่ือกันน้ํากัดเซาะตลิ่ ง   
เพราะว่าตรงนั้นจะมี 

ประธานสภาฯ - ขอโทษด้วยเป็นวาระอ่ืน ๆ   
 นางยาสนี  หลังจิ   - คือตรงนี้ที่ท่านสนับสนุน  2,000,000. -   บาท  ให้กับ

เทศบาลเมือง   อยากให้คุยกับเทศบาลช่วยทําเป็นเขื่อนกันตลิ่ง 
ประธานสภาฯ - ท่านอ่ืนคงไม่มีนะครับ  ผมจะขอมติ  ท่านผู้ใดเห็นชอบรับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559   โปรดยกมือขึ้น    

เลขานุการ - นับคะแนนเสียงได้  20  เสียง 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ประธานสภาฯ - ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559   โปรดยกมือขึ้น    
เลขานุการ - ไม่มี 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ประธานสภาฯ - มีผู้เห็นชอบ  20  เสียง  ถือเป็นเอกฉันท ์  ต่อไปเราจะเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  มีทั้งหมด   7  ท่านครับ  
เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่  1 
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นายหรน  อุศมา - ขอเสนอนายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  ขอผู้รับรอง   
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มี

ก็ถือว่านายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ  คนที่  1 

ประธานสภาฯ - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่  2  เชิญนายเส็น  
ยาประจัน 

นายเส็น  ยาประจัน - ขอเสนอนายสมหมาย  ตุกังหัน ขอผู้รับรอง   
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มี

ก็ถือว่านายสมหมาย  ตุกังหัน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  คนที่  2   

ประธานสภาฯ - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่  3   เชิญนาย
อะหมาด  หลงจิ   

นายอะหมาด  หลงจิ - ขอเสนอนายสะหรี  พันหวัง  ขอผู้รับรอง   
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มี

ก็ถือว่านายสะหรี  พันหวัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  คนที่  3 

ประธานสภาฯ - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่  4  เชิญนาง
ยาสนี  หลังจิ   

นางยาสนี  หลังจิ - ขอเสนอนายธรรมศักดิ์  แดงน้อย  ขอผู้รับรอง   
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มี

ก็ถือว่านายธรรมศักดิ์  แดงน้อย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  คนที่  4 

   
ประธานสภาฯ - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่  5  เชิญวิเชียร  

บัวงาม 
นายวิเชียร  บัวงาม - ขอเสนอนายนิคม  บัวงาม  ขอผู้รับรอง   
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มี

ก็ถือว่านายนิคม  บัวงาม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
คนที่  5 

ประธานสภาฯ - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่  6  เชิญ  ด.ต.
สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว   

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก้ว   - ขอเสนอนางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา  ขอผู้รับรอง   
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มี

ก็ถือว่านางศิริ เพ็ญ  ฮะอุรา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  คนที่  6 

ประธานสภาฯ - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่ 7 เชิญ  นายอรุณ  
โต๊ะลาวัล 

นายอรุณ  โต๊ะลาวัล - ขอเสนออนุสรณ์  มรรคาเขต  ขอผู้รับรอง   



~ ๒๓ ~ 

 

ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มี
ก็ถือว่านายอนุสรณ์  มรรคาเขต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  คนที่  7  

 นับตั้งแต่ที่สภาฯเรารับหลักการวันที่ 11 สิงหาคม  2558  ถึงเวลา 
20.00 น. ของวันที่ 12  สิงหาคม  2558  ต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติการกําหนดสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  
ประจําปี  พ.ศ.2558  ในวันที่ 14  สิงหาคม  2558  เวลา 
09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ถ้า
ท่านจะยื่นญัตติก็ขอกําหนดยื่นภายใน 24  ชั่วโมง  

นายสุพจน์   นเรนทราช -  การเสนอการกําหนดยื่นแปรญัตตินั้น ท่านต้องถามให้สมาชิก
ฯเป็นผู้เสนอ  

ประธานสภาฯ - มีท่านผู้ ใดที่จะเสนอการแปรญัตติ     เชิญคุณอนุสรณ์   
มรรคาเขต 

นายอนุสรณ ์  มรรคาเขต - ก็คือนับตั้งแต่สภาของเรารับหลักการในวันที่  11  สิงหาคม  
2558  เวลา  11.15 น.  เพราะฉะนั้นผมก็ขอเสนอว่าท่านผู้ใดที่
จะยื่นคําแปรญัตติก็ให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป จนถึงเวลา  12.00 น. ของวันที่  12  สิงหาคม  2558   

ประธานสภาฯ - ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอ่ืน ๆมีสมาชิกฯท่านใดท่ีจะอภิปราย  เชิญสมาชิกฯ   
ประธานสภาฯ อภิปราย   เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - ช่วงนี้มีมรสุมเข้ามาในจังหวัดสตูลก็เยอะ มีน้ําปุาเข้าท่วมพ้ืนที่

ของพ่ีน้องเกษตรกร บางทีก็ท่วมบ้านเรือน ทําให้ทรัพย์สินเสียหาย 
และในช่วงนี้ผมมีความคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นั้น 
เป็นพ่ีใหญ่เพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆที่อยู่ต่างอําเภอ  ต่างจังหวัด 
บางทีเขาจะมีเรื่องด่วนอาจจะขอความร่วมมือช่วยแก้ไขปัญหาที่น้ํา
ขัง จะใช้รถแม็คโค จะใช้เครื่องมือของเราที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นผมก็มี
ความคิดว่าตรงนี้ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารทําแล้วหรือไม่ แต่ผมก็
อยากจะเสริมว่าในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ของเราก็ขอให้อยู่เป็นประจําที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือ
เขาจะได้ขอความช่วยเหลือมา ไม่ว่าหน่วยงานหรือว่าประชาชนที่จะ
แก้ปัญหาในเรื่องน้ําที่มีปัญหาตอนนี้ เพราะว่าบางแห่งนั้นท่วม 
โดยเฉพาะตอนนี้ในเขตอําเภอท่าแพที่หัวสะพานที่ปลูกข้าวโพด ข้าง
หลังนั้นน้ําท่วมเกือบหมดแล้ว ตอนนี้ก็มาอีก นี่คือเป็นปัญหาหนัก
ของจังหวัดสตูลเราในช่วงนี้ ก็ฝากท่านประธานฯผ่านไปยังนายกฯว่า
ตรงนี้ของให้เราเตรียมพร้อมเพ่ือช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชน ต่อไป 

 
 



~ ๒๔ ~ 

 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 
นายอะหมาด  หลงจิ - ในส่วนของผมคือได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้าน หมู่ที่ 12  

ตําบลฉลุง  เรื่องนี้ผมก็ได้แจ้งในที่ประชุมในสภาฯแห่งนี้เมื่อปีที่แล้ว 
แต่ว่ายังไม่ได้ไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของชาวบ้าน วันนี้มี
หนังสือถึงนายกฯเลย ของผู้นําชุมชน ด้วยพ้ืนที่ชุมชนบ้านเขาน้อย
หมู่ที่ 12  ตําบลฉลุง  ประสบปัญหาการระบายน้ําในกรณีเกิดฝนตก
หนัก น้ําระบายไม่ทันเส้นทางระบายน้ําถูกปิดกั้น ทําให้มีน้ําท่วมขัง
บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านเขาน้อย การสัญจรไม่สะดวกเกิด
อุบัติเหตุบ่อย โดยเฉพาะในพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนจุฬาภรณ์สตูล น้ํา
ท่วมขังกระทบต่อนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนทําให้ถนนเกิดความ
เสียหายทางคณะกรรมการหมู่บ้านมีความเห็นว่าจะดําเนินการ
แก้ปัญหา ดังกล่าว โดยทําทางระบายน้ําพ้ืนที่ น้ําท่วม ไปยังคลอง
ระบายสาธารณะโดยการขุดคูระบายน้ําในกรณีนี้ ใคร่ขอสนับสนุน
จากหน่วยงานของท่านเพ่ือดําเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร คือ
ในส่วนตรงนี้การรับผิดชอบมีอยู่ ทางหลวงชนบทตามท่ีผมได้แจ้งในที่
ประชุมทราบเมื่อครั้ งก่อน ทีนี้ผมอยากจะให้กองช่าง ให้ ไป
ประสานงานกับทางหลวงชนบท เพราะในตอนนี้เขามีเครื่องมือ
พร้อม แต่ในส่วนการร่วมมือเกี่ยวกับวัสดุต่างๆทางจุฬาภรณ์เขาจะ
ช่วยสนับสนุน เขาต้องการอย่างเดียวคือว่าเครื่องมือจักรกล ทีนี้ผมก็
ฝากหนังสือฉบับนี้ให้ท่านนายกฯ  ผมฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขออนุญาตฝากท่านประธานฯผ่านไปถึงผู้บริหาร อยากจะ

ให้ช่วยประสานแขวงการทางจังหวัดสตูล เกี่ยวกับเรื่องไฟเขียวไฟ
แดงตรงสามแยก ปตท.เก่า ที่อําเภอละงู ไฟสัญญาณจราจรตรงนี้จะ
เสียบ่อยมาก และก็ไฟฟูาดับอยู่เป็นเดือน ฝากแขวงการทางได้ช่วย
ซ่อมแซมตรงนี้ด้วย  อีกเรื่องที่จะฝากก็คือ อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก 
ถนนสายสตูล-ตรัง  เมื่อวันก่อนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็อยากจะฝากแขวง
การทางอีกเช่นกัน เกี่ยวกับทําปูายชะลอความเร็ว เพราะตรงนั้นเป็น
โรงเรียนบ้านควนฟูาแลบ และก็โรงพยาบาลละงู ไม่มีสัญญาณที่จะ
บ่งบอกได้เลยว่าข้างหน้าเป็นโรงเรียนหรือเป็นโรงพยาบาล ก็ฝากไว้
ตรงนี้ว่าให้ช่วยประสานแขวงการทางจังหวัดสตูล ช่วยตรงนี้เพ่ือลด
อุบัติเหตุเพราะว่าคนเราค่อนข้างจะมีค่าโดยเฉพาะวันก่อนที่เสียไป
นั้นเป็นเด็กอายุ 1 ขวบ กับเด็ก 7 ขวบ  และอีกเรื่องที่จะฝากก็คือ 
บริเวณที่เราปรับพ้ืนที่ ที่จะรองรับการสร้างสนามกีฬามาตรฐาน
แหล่งที่สองของจังหวัดสตูล  ตอนนี้พอฝนตกพ้ืนที่เราปรับนั้นดินก็
ตกลงมาค่อนข้างจะปิดทางน้ํา วันก่อนผู้อํานวยการกองช่างได้ส่งรถ
ไปแก้ไขแล้วครั้งหนึ่ง  ก็ขอฝากตรงนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณหรน  อุศมา 



~ ๒๕ ~ 

 

นายหรน  อุศมา - ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน มีถนนอยู่สายหนึ่งที่
สร้างมาประมาณสามสิบปีมาแล้ว อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลละงู  เพราะว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล แต่ช่วงนี้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านมีความเดือดร้อน 
ฝุายพัฒนาชุมชนของอําเภอละงู ขุดลอกคู เพราะชาวบ้านบุกรุกที่ดิน
สาธารณะ 3,614 ไร่ เลยมีนโยบายขุดลอกคู ลึกประมาณ 2 เมตร 
พอขุดลอกคูมาแล้ว ดินที่ขุดลอกคูนั้นก็เป็นถนนอยู่  พอขุดมา
ประมาณ 2 เมตร เป็นดินเหนียวทั้งนั้นเอามากองไว้ ต่อมาก็ไม่มี
หน่วยงานใดที่เข้าไปช่วยดูแล มีอยู่ช่วงหนึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล
ละงูดูแลอยู่ในช่วงต้นที่บ้านตะโล๊ะจําปาดะ ประมาณ 200 เมตร ที่
ดูแลอยู่ และปลายทางที่หัวสะพานคลองน้ําเค็มก็องค์การบริหารส่วน
ตําบลละงู ดูแลอยู่ประมาณ 300 เมตร แต่ในระหว่างกลางนั้นไม่มี
ใครดูแลมีอยู่ช่วงหนึ่งเจ้าของบ่อกุ้งดูแลอยู่ แต่ตอมาผมขอรถเกรด
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เอามาเกรด แต่ต้นปีนี้มีโครงการ
ของฐานช่างเข้าไปเกรดอีก  มีเฉพาะดินเหนียว เพราะไม่มีดินอ่ืนเลย 
ที่อ่ืนพอเกรดเสร็จแล้วก็ลงหินให้ แต่สายนี้เขาไม่ลงหินให้ ช่วงนี้
เดือดร้อนกันมากผมขอฝากด้วย  พอช่วงนี้มีโรงฆ่าสัตว์ วันหนึ่งๆที่
เขาบรรทุกสัตว์ไปฆ่านั้น ทําให้ถนนนั้นเป็นร่องเป็นหลุมหมดแล้ว มี
เจ้าของบ่อกุ้งคนเดียวรับผิดชอบไม่ไหวแล้วประมาณยี่สิบปีมาแล้ว 
ผมขอฝากท่านประธานฯไปยังผู้บริหารให้ไปประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ผมขอฝากแค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในส่วนของผมก็มีเรื่องอยู่ว่า  ผมได้ข่าวมาว่าท่านนายกฯของ

เราเป็นเพ่ือนกับอธิบดีกรมอะไรสักอย่างกับทางหลวงชนบท ผมเห็น
ว่าจังหวัดสตูล เรามีโอกาสแล้วที่คนสตูลเป็นอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท ซึ่งเป็นคนอําเภอทุ่งหว้า ได้ข่าวว่าเป็นเพ่ือนสนิทกับนายกฯ 
ผมอยากได้เส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยวจากอําเภอละงูไปท่าเรือบ้านบู
โบยหนึ่งเส้น และก็อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นทางของอําเภอควนกาหลงสู่
ตําบลตํามะลัง ผมอยากให้เส้นทางเส้นนี้เป็นสี่เลนอยากให้ท่านายกฯ
ประสานงานถึงทางหลวงชนบทเพ่ือของบประมาณขยายเขตเส้นทาง
นี้เป็นถนนสี่เลน เพ่ือพ่ีน้องชาวจังหวัดสตูล และเพ่ือคนในประเทศ
ไทยได้มาท่องเที่ยวสตูล ผมว่าเราโชคดีแล้วที่มีคนสตูล เป็นอธิบดี
กรมเขาคงจะคิดถึงบ้าน ถ้าเราโทรไปหาหรือว่าเราของบประมาณไป
เขาคงจะคิดถึงเรา ผมฝากเรื่องนี้ถึงนายกฯด้วย  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา - วันนี้ก่อนที่จะเดินทางมาสู่สภาฯได้รับการร้องเรียนจาก

ชาวบ้านเรื่องถนนสายยอดคลองมําบัง หมู่ที่ 5 บ้านควน ถึง หมู่ที่ 1 
ตําบลฉลุง  ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร  ตอนนี้เป็นหลุมเป็น



~ ๒๖ ~ 

 

บ่อมาก วันก่อนก็ได้รับการทําถนนสายนี้แล้วแต่มันยังไม่สุดไปจนถึง
ของตําบลฉลุง มันมีอยู่ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร  แล้วตอนนี้
ถนนก็ชํารุดมากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขับรถไปฉลุงตอนนี้
ลําบากมาก ไปสายเลียบคลองมําบังไม่ได้เลย จึงอยากฝากท่าน
ประธานฯผ่านไปยังนายกฯให้ช่วยลงไปสํารวจเส้นทางด้วย เพราะว่า
ช่วงนี้เป็นฤดูน้ําหลากด้วย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 
นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรื่องเมื่อสักครู่ที่ดิฉันคุยเรื่องสร้างเขื่อน พอดีชาวบ้านหมู่ที่ 4 

ตอนนี้ท่านนายกฯก็ได้ลงไปแล้วเวลาเกิดน้ําท่วม เพราะน้ํามันจะมา
จดที่คลองมําบังเรา และก็ที่นายกฯให้งบประมาณสองล้านบาท เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในเชิงการท่องเที่ยว ที่สร้างเขาโต๊ะพญาวัง 
คือตรงนั้นจะเป็นเลียบคลองที่ว่าเราสามารถให้ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์ เพราะตรงนั้นยังไม่มีเขื่อนที่จะรองรับน้ําหลาก เพราะถ้า
น้ําหลากก็จะเข้ามาสู่หมู่บ้าน และก็ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
มาก และสะพานที่อยู่ตรงนั้นคอสะพานก็จะขาดแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็
อยากจะให้นายกฯช่วยประสานกับทางจังหวัด สร้างเขื่อนไปจนถึง
เขาโต๊ะพญาวัง เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัด
สตูล และก็ชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์ในการใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้
ออกกําลังกาย และอีกอย่างเกี่ยวกับผู้สูงอายุงบประมาณปีนี้ของเรา
ไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่ฝากนายกฯช่วยดูแลผู้สูงอายุด้วย  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอาทิตย์  สุวรรณโณ 
นายอาทิตย์  สุวรรณโณ - พอดีทางองค์การบริหารส่วนตําบลปาล์มพัฒนา ฝากถาม

มาถึงกองช่าง จะได้ส่งเรื่องมาขอเครื่องมือเครื่องจักร ดินไถลลงมา
และก็เกี่ยวกับสระน้ําชาวบ้าน ก็ขอให้กองช่างส่งช่างไปสํารวจด่วน
เลย และก็ทางอําเภอมะนังฝากถามถึงนายกฯเรื่องงบประมาณลอย
กระธงสนับสนุนสองแสนบาท เป็นยังไงผมขอฝากถามนายกฯด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านอืน่อีกไหม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็จะขอชี้แจงและก็ตอบประเด็นคําถามต่างๆที่สมาชิกฯได้

สอบถามไป ในส่วนที่ร้องขอมาในเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการ
เตรียมรับน้ําท่วมของท่าน เส็น ยาประจัน  โรงเรียนจุฬาภรณ์น้ําท่วม 
ของท่านอะหมาด  หลงจิ  สนามควนฟูาแลบที่ดินสไลด์ไฟเตือน
โรงเรียนที่บ้านควนฟูาแลบ ถนนหมู่ที่ 5 บ้านควนมําบังชํารุดมาก
ของท่าน ศิริเพ็ญ  ฮะอุรา ซึ่งชุดนี้บางส่วนก็อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล บางส่วนก็เป็นอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานอ่ืนสําหรับส่วนที่เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
รับผิดชอบอยู่ก็คิดว่าคงจะรีบไปดําเนินการให้ในส่วนที่เป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนก็คงจะประสานให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ไปดําเนินการให้ต่อไป ในส่วนของท่านสมหมาย  ตุกังหัน  ที่จะขอ
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ถนนสี่เลนจากควนกาหลงไปตันหยงโป จะให้ตัดสายใหม่เลยหรือไง 
ผมคิดว่าอย่างนี้โดยภาพรวมของกรมทางหลวงชนบทจริงๆตอนนี้ก็
ถือว่าท่านอธิบดีซึ่งเป็นคนสตูลก็ได้ดูแลในส่วนของจังหวัดสตูล 
หลายๆโครงการอยู่พอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ติดตามอยู่ตอนนี้ 
มันจะโครงการซึ่งติดขัดมาหลายปีแล้วไม่ใช่โครงการใหม่ เช่นถนน
เลี่ยงเมืองสตูลด้านทิศตะวันออก ตอนนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ร่วมกับเทศบาลตําบลคลองขุด และเทศบาลเมือง ทําการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือขออนุมัติยกเว้นมติ ครม. ซึ่งในส่วนนี้ท่าน
ก็รับปากว่าถ้าหากว่าผ่านคณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งล้อม
แห่งชาติก็จะนําเรื่องเพ่ือรีบเข้าสู่ ครม. เพ่ือขอยกเว้นมติการใช้พ้ืนที่
ปุาแล้วก็จะเร่งรีบในเรื่องของการตั้งงบประมาณ และอีกอย่างหนึ่งที่
ได้ประสานกันก็คือว่าในส่วนของถนนสายใหม่ที่จะทําจากสตูลข้าม
เทือกเขาบรรทัดไปที่จังหวัดพัทลุงเลยโดยที่เป็นเส้นทางสายตัดใหม่
เลย ตัวนี้ก็จะเกิดประโยชน์พี่น้องคนสตูลและพ่ีน้องจังหวัดพัทลุงโดย
ภาพรวมเยอะอยู่พอสมควร ส่วนถนนไปแหล่งท่องเที่ยวตามที่สมาชิก
ฯนําเสนอนั้นปัจจุบันนี้มีถนนอยู่แล้วที่ไปได้ผมคิดว่าจะเป็นสี่เลนหรือ
เป็นสองเลนนั้นนี้ มันอยู่ที่อนาคตการใช้ประโยชน์ถ้าหากว่าคนไปกัน
มากนักท่องเที่ยวไปกันมากโอกาสที่เกิดสี่เลนมันก็เป็นไปได้ เหมือน
ถนนสายบูโบย แต่ในปัจจุบันนี้ผมว่าสองเลนยังพอดีอยู่นะรถก็ไม่ได้
มากจนเกินไปแต่ถ้าเมื่อวันไหน ผมเข้าใจว่าเขาดูปริมาณรถ ถ้ารถ
เยอะเดี๋ยวเขาก็ทําสี่เลนแน่นอนอยู่แล้ว เพราะว่าเครือข่ายทางหลวง
ปกติแล้วเขาก็พัฒนากันอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนของท่านหรน  อุศมา 
ผมไม่แน่ใจว่าถนนที่ท่านพูดถึงนี้ จริงๆปัจจุบันนี้ใครเป็นผู้ดูแลแต่ถ้า
หากว่าไม่มีใครดูแลเลย ยังไงมันก็ตกเป็นภาระขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เจ้าของพ้ืนที่ซึ่งถ้าหากว่ามีคนใช้ประโยชน์อยู่ เยอะ
พอสมควรและก็จําเป็นต้องบูรณะปรับปรุง ผมคิดว่าท่านลอง
ประสานกับเจ้าของพ้ืนที่ ถ้าหากว่าไม่มีงบประมาณในเรื่องของการ
ซ่อมแซมจะขอใช้เครื่องจักรองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบล ออกค่าน้ํามันได้หรือไม่ ถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องถม
ผิวจราจรเพ่ิมขึ้น ผมไม่แน่ใจว่าเป็นถนนเอกชนหรือเปล่าแต่ถ้าถนน
เอกชนก็คงไม่ได้แต่ถ้าเป็นสาธารณะก็น่าจะทําได้เพราะฉะนั้นรบกวน
ตรงนี้ประสานโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนตําบลละงูเจ้าของพ้ืนที่
ก่อน ส่วนของท่านยาสนี  หลังจิ  ในเรื่องของเขื่อน ช่วนทําเป็น
เอกสารรายละเอียดเข้ามาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือ
เป็นต้นเรื่องเพราะว่าอภิปรายกันในสภาฯในลักษณะลอยๆอย่างนี้
บางทีตําแหน่งต่างๆแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะ
ประสานส่งไปจังหวัดเข้าแผนให้ ส่วนของท่านอาทิตย์  สุวรรณโณ 
เครื่องมือถ้าขุดสระช่วงนี้น่าจะขุดไม่ได้เพราะว่าน้ําจมสระแล้ว แต่ถ้า
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หากว่าเป็นถนนในช่วงหน้าฝนนี้ก็น่าจะลําบากไม่แน่ใจว่าทางกองช่าง
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วยัง เดี๋ยวผมจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่ไปดูให้  ส่วน
ลอยกระทงเมื่อสักครู่ได้ผ่านข้อบัญญัติไปแล้วในส่วนของงานลอย
กระทงของอําเภอมะนัง ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงทุกท่านแค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม ถ้าไม่มีผมก็ขอเลิกประชุม 
เลิกประชุม - เวลา  12.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

   
 
 
 
 
 
 


