
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี 1  ประจําป%  ๒๕62 

วันท่ี   7สิงหาคม   ๒๕62 
เวลา    10.0๐  น. 

ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
1.ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล     
2.  นายหรนอุศมา รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   คนที่ 1 
3. นายธรรมศักดิ์   แดงน�อย รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   คนที่ 2 
4.นายประมวล   ธรรมรักษา เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล             
5.  นายอรุณ   โต2ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง   เขต  3 
6.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง    เขต  5   
7.  นายอะหมาด   หลงจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง     เขต  8 
8. นายสมพล   อาดํา  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง  เขต  9  
9. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต  3 
10. นายเอียด   ชูช วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู     เขต  ๕ 
11. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า  เขต  1 
๑2. นายสานิตย�   ยอดรุ ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า เขต  2 
13. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง       เขต  3   
14. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง       เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
- ไม มี -  

 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด!วยใจเป&นธรรม” 
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รายชื่อผู/เข/าร�วมประชุม  
๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2.  นายทวีศักดิ์  แก�วสลํา รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3.  นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท� เลขานุการนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
4.  นายวิบูลย�   โต2ะขุนนุ�ย ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5.  นายวรรโณ  เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6.  นายกอหรี   ปDญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
8.  นายวิทยา  ผุดผ อง ปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
9. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
10. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
๑1. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2. นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
13. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง แทนผู�อํานวยการกองช าง 
๑4. นายอมาตย�  สุปราณี ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑5. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
16. นางอรรถยา  อารีกุล ผู�อํานวยการกองการส งเสริมคุณภาพชีวิต 
17. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
18. นางอภิญญา  ถีระวงศ� นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
19. นายมารุต   โขขัด ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
20. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
21. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
๒2. นายปรีชา     อ อนประชู ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นางนุชลักษณ�  สุขประเสรฐิ หัวหน�าฝLายติดตามฯ 
24. นางสาวจิณัฐนชา พัณณ�ธพสฐิ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
25. นางสาวสร�อยสุดา   หมาดหยัน ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 

 
 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด!วยใจเป&นธรรม” 
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รายชื่อผู/เข/าฟ6งประชุม 
1. นายอภิชาต  หมาดเด็น นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
2. นางสาวศศิวิมล  ชาวปลายนา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
3. นางชารีด2ะ  โสภีชํานาญการ เจ�าพนักงานประชาสัมพันธ�ชํานาญงาน 
4. นางสาวเมริษา  ตาเดอิน นักวิเคราะห�ฯปฏิบัติการ 
5. นางสาวกัลยา  ยาเล นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
6. นางสาวชลิตา  ฟองลม นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
7. นางมนัชญา  ทองประดับ เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8. ว าที่ร�อยตรี ฮาริด เวชสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
9. นางสาวฮับชกุลศรีนัน นักสื่อสารมวลชลชํานาญการ 
10. นางสาวฟารีด2ะ  สนุก เจ�าพนักงานธุรการ 
11. นายศิริ  มรรคาเขต นายช างไฟฟQาชํานาญงาน 
12. นายประสิทธิ์  บาหลัง นายช างไฟฟQาชํานาญงาน 
13. นายสักริยา  เบ็ญหมาน พนักงานขับรถ สวท. 
14. นายปรีชา  เกื้อกิจ นายช างไฟฟQาอาวุโส 
15. นางสาวสุกัญญา  อาดํา ผู�ช วยนักประชาสัมพันธ� 
16. นายอดิศักดิ์  บินสหัส ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
17. นายวีรพงษ�  แย�มยินดี เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
18. นายเพชรดนัย  รัตนพันธ� ผู�ช วยนักพัฒนาการท องเที่ยว 
19. นางสาวสุนันทา  บุญช วย ผู�ช วยนักประชาสัมพันธ� 
20. นายทศพล  สัญญา  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา     10.0๐ น 
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ข/อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกฯมาครบองค�ประชุมแล�วขอเชิญประธานสภา 

นายประมวล ธรรมรักษา องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลขึ้นทําหน�าที่ขอให�ทุกท านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท าน 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก/ว รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท านปลัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ท านรองปลัดฯ ท านสมาชิกสภาฯ และ
ท านผู�อํานวยการสังกัดกองงานต างๆ วันนี้เปTนการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจําปU พ.ศ.2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตามระเบียบวาระของ
การประชุม 

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 1  
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ/งต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ  1.1 กองแผนและงบประมาณแจ�งประกาศใช�แผนพัฒนา
ท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวนปU 2562ด�วยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ได�ดําเนินการจัดทําและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่น ปU2561 
– 2565 ขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่นจังหวัดสตูล ฉบับ
ทบทวนปU 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข�อ 24 ซึ่งกําหนดให�
ผู�บริหารท�องถิ่นประกาศใช�แผนพัฒนาที่อนุมัติแล�ว และนําไป
ปฏิบัติทั้งแจ�งรายการที่เกี่ยวข�องและประกาศให�ประชาชนใน
ท�องถิ่นทราบ โดยทั่ วกัน ภายในสิบห�าวันนับตั้ งแต วันที่
ประกาศใช� และปYดประกาศโดยเปYดเผยไม น�อยกว าสามสิบวัน 
เพื่อให�การปฏิบัติเปTนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วย
การจัดทําแผนขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พ.ศ. 2548 จึง
ส งแผนดังกล าวเพื่อให�สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
ทราบ เอกสารได�แจกให�ทุกท านแล�ว  

  1.2  กองคลังรายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตร
มาสขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ประจําปUงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562)
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รายจ ายมีงบกลางเปTนเงินเดือนฝLายการเมือง เงินเดือนฝLาย
ประจํา ค าตอบแทน ค าใช�สอย ค าวัสดุ ค าสาธารณูปโภค ค า
ครุภัณฑ� ค าที่ดินและสิ่งก อสร�าง รายจ ายอื่นๆ เปTนอุดหนุนรวม
จ าย ประมาณการ 287,580,000.-บาท รวมจ ายเงิน
งบประมาณ 134,415,220.64บาท รวมจ ายเงินอุดหนุน 
ระบุวัตถุประสงค�เฉพาะกิจ 25,123,780.83 บาท รวมเปTน 
159,539,001.47 บาท รายรับภาษีอากร ค าธรรมเนียม 
ค าปรับ และใบอนุญาต รายได�จากทรัพย�สิน  รายได�จาก       
สาธารณูปโภค และการพาณิชย� รายได�เบ็ดเตล็ด รายได�จากทุน 
ภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป เปTนอุดหนุนระบุวัตถุประสงค�
เฉพาะกิจ รวมรับประมาณการ 287,580,000.-บาท รวม
รับเงินงบประมาณ 214,705,896.42 บาท รวมเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค�เฉพาะกิจ 25,225,726.42 บาท รวม 
2 3 9 ,931,622.84 บ า ท ร า ย รั บ สู ง ก ว า ร า ย จ า ย
80,392,621.39  บาท เอกสารได�จัดส งให�ท านแล�ว 

  1.3  กองแผนและงบประมาณแจ�งรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปU
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่  3 (เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2562 )ตามที่สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
อนุมัติข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปU งบประมาณ 
2562 เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 
ประจําปU 2561 เมื่อวันที่  20  สิงหาคม 2561  และได�
ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปU งบประมาณ 
2562 เมื่อวันที่  13  กันยายน 2561 บัดนี้องค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ได� ดํา เนินการโครงการตามข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 3 
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562  รายละเอียดปรากฏตามสรุป
ดําเนินงานโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณ 2562 เอกสาร
ได�จัดส งให�ท านแล�ว  

  1.4  แจ�งให�ข�าราชการใหม ในองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เชิญรายงานตัว จํานวน 2 คน  เชิญครับ 
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นางมนัชญา  ทองประดับ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล นายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล และคณะผู�บริหารทุกท าน ดิฉัน
นางมนัชญา  ทองประดับ  ย�ายมาจากองค�การบริหารส วน
จังหวัดภูเก็ต อยู กองการท องเที่ยวและกีฬา สังกัดฝLายส งเสริม
การท องเที่ยว ย�ายมาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเมื่อ วันที่ 
4 มิถุนายน 2562 สังกัดสํานักปลัดฯ ฝLายนิติการ ขอบคุณค ะ 

ประธานสภาฯ - เชิญท านต อไปรายงานตัวครับ 

ว�าท่ีร/อยตรี ฮาริด  เวชสิทธิ์ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านนายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล คณะผู�บริหาร และหัวหน�าส วนราชการ
ทุกท าน ผมว าที่ร�อยตรี ฮาริด  เวชสิทธิ์ โอนย�ายมาจากองค�การ
บริหารส วนจังหวัดพังงา มาปฏิบัติหน�าที่สังกัดสํานักปลัดฯ ฝLาย
บริหารงานบุคคล โอนย�ายมาเมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม  2562 
ภูมิลําเนาเดิมเปTนคนอําเภอละงู  จังหวัดสตูล ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ในนามของสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็ยินดี
ต�อนรับน�องทั้ง 2 คน ขอให�ตั้งใจปฏิบัติหน�าที่ ยินดีครับ  

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  2.1  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปU พ.ศ.
2562  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2562ขอเชิญประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล 

เลขานุการคณะกรรมการฯ - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ ดิฉันนางสาวยาสนี  หลังจิ  

นางสาวยาสนี  หลังจิ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ทําการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปU พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม  2562  โดยทําการตรวจสอบส วนที่ 1 ปกรายงาน
การประชุมดังกล าว ส วนที่ 2 คือส วนรายช่ือสมาชิกสภาฯที่มา
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ประชุม และที่ไม มาประชุม ผู�เข�าร วมประชุม ผู�เข�าฟDงการประชุม 
ส วนที่ 3 เวลาเริ่มประชุม ส วนที่ 4 ข�อประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานจะแจ�งต อที่ประชุม  
 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระที่ 3 กระทู�ถาม 
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล�ว 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม  
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ได�มีท านสมาชิกสภาองค�การบริหาร

ส วนจังหวัดสตูลอภิปราย 
 ส วนที่ 5 เวลาเลิกประชุม  
 ส วนที่  6 รายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ดังกล าว  จึงเสนอให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล พิจารณาและรับรองต อไป  

ประธานสภาฯ - มีท านสมาชิกสภาฯท านใดที่จะแก�ไขรายงานการประชุม 
เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ เพื่อนสมาชิกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรง
เกียรติทุกท าน ผมขออนุญาตแก�ไข หน�าที่ 16 บรรทัดแรก “ที่
บอกว า “ผมไปสอบถามที่เขตการศึกษานั้นผมแจ�งนายกฯจะ
บอกว า  เปTนแจ�งนายกฯว าผมจะไปติดตาม ให� เพิ่มคําว า 
“ติดตาม” ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณหรนอุศมา   

นายหรนอุศมา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน ผมจะแก�ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัยวิ
สามัย สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจําปU 2562 เมื่อวันที่  31 
พฤษภาคม 2562 เอกสารหน�าที่ 8 จากบรรทัดที่สอง ที่บอก
ว าผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน งตามมาตรา 9 ต�องดําเนินการ
ให�เสร็จสิ้นภายใน 45  ผมต�องการให�เพิ่มคําว า “วัน” ขอบคุณ
ครับ 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านอื่นอีก
ไหม ที่จะแก�ไขเพิ่มเติม และให�ฝLายธุรการช วยแก�ไขตามที่
สมาชิกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ร�องขอด�วยครับ ถ�าไม มี
ผมจะขอมติต อที่ประชุม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ท านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12 เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลท านใดไม 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ   

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  -ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเปTน
มติเอกฉันท� 

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี 3 - ร�างข/อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  เรื่อง 
ประธานสภาฯ ข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ  พ.ศ.

2563  วาระรับหลักการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว า
ด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่นปU 2547 แก�ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 ปU 2554 ข�อ 47 ก อนที่ท านนายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล จะแถลงขอให�ท านนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ได�แถลงต อสภาฯและทําความเข�าใจกับประชาชนถึง
งบประมาณที่จะต�องเอาไปใช�จ ายในปU 2563 เชิญนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลงข�อบัญญัติ 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท าน รวมถึงพี่น�องประชาชนชาวจังหวัดสตูล ที่ได�ฟDงการ
ถ ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห งประเทศไทย 
จังหวัดสตูล รวมถึงพี่น�องที่อยู ในองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นซึ่ง
วันนี้ ทางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�มีหนังสือแจ�งไปยัง
เทศบาล และองค�การบริหารส วนตําบล ทั่วทั้งจังหวัดสตูล 
ขอให�ถ ายทอดพิจารณางบประมาณวันนี้ ทางเสียงตามสายของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลและของเทศบาลด�วย กระผม
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นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ก็ขอเสนอคําแถลง ประกอบงบประมาณรายจ ายประจําปU
งบประมาณ พ.ศ.2563 ด�วยคณะผู�บริหารองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ขอนําเสนอร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ าย
ประจําปUงบประมาณ พุทธศักราช 2563 ซึ่งมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้  

 หลักการ  
 ตั้งงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ พุทธศักราช 

2563เปTนจํานวนเงิน330,000,000.- บาท 

 เหตุผล 
  1. เพื่อให�ส วนราชการขององค�การบริหารส วนจังหวัด

สตูล  ส วนราชการอื่น  และหน วยงาน/องค�กรอื่น  ได�มี
งบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2563  สําหรับ
ใช�เปTนหลักในการจ ายเงินของท�องถิ่น 

  2. เพื่อใช�ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะ
ผู�บริหารที่ได�แถลงไว�ต อสภาแห งนี้ 

  ท านประธานสภาฯ ที่เคารพก อนที่จะแถลงสาระสําคัญ
ของร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 
พ.ศ.2563  กระผมขอรายงานการบริหารงบประมาณในปUที่
ผ านมา  ดังต อไปนี้ 

 1.  สถานะการคลัง 
 1.1  ในปUงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ.

2562 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลมีสถานะการเงิน ดังนี้  
  1.1.1เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น297,097,363.04 บาท 
  1.1.2  เงินสะสม จํานวน  111,002,714.52 บาท  
  1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม59223904.24 บาท  
  1.1.4  รายการกันเงินไว�แบบก อหนี้ผูกพันและยังไม ได�

เบิกจ าย จํานวน11โครงการ รวม38,856,400.00 บาท  
  1.1.5  รายการที่ได�กันเงินไว�โดยยังไม ได�ก อหนี้ผูกพัน 

จํานวน 32โครงการ  รวม  26,255,581.51 บาท  

  1.2  เงินกู/คงค/าง  -ไม�มี- 
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 2. การบริหารงบประมาณในป%งบประมาณ พ.ศ.2562ณ 
วันท่ี 30มิถุนายน 2562 

 (1 . )  รายรับจริ ง  จํานวน214,705,896.42 บาท 
ประกอบด/วย 

 - หมวดภาษีอากรจํานวน 4,382,488.90 บาท  
 -หมวดค าธรรมเนียมค าปรับและใบอนุญาต จํานวน  
      9,539,718.13  บาท 

 - หมวดรายได�จากทรัพย�สิน4,420,033.99  บาท  
 -  หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย�  
                             95,940.00 บาท  
 - หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 2,291.40  บาท  
 -  หมวดรายได�จากทุน    15,370.00  บาท  
 -  หมวดภาษีจัดสรร 109,039,572.00  บาท  
 -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    87,210,482.00  บาท  

 (2.)เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให/โดยระบุวัตถุประสงค�  จํานวน 
25,225,726.42  บาท  

 (3.) รายจ�ายจริงจํานวน 119,237,020.64 บาท 
ประกอบด/วย 

 -  งบกลาง9,167,358.26  บาท 

 -  งบบุคลากร      49,080,362.87  บาท  
 -  งบดําเนินงาน    51,073,045.51  บาท  
 -  งบลงทุน 838,334.00  บาท  
 -  งบรายจ ายอื่น    -ไม มี- 
 - งบเงินอุดหนุน9,077,920.00  บาท 

 (4)  รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให/โดยระบุ
วัตถุประสงค�จํานวน  13,000,180.83  บาท  

 (5)  รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินสะสม จํานวน 1,363,000.00 บาท 
 (6)  รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  -ไม�มี- 
 (7)  รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินกู/   -ไม�มี- 
  สาระสําคัญของงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 

พ.ศ.2563ท านประธานสภาฯ ที่ เคารพร างข�อบัญญัติ
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งบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มีวงเงิน 

330,000,000.00บาท  นี้ เ ปT นก าร ดํ า เ นิ นน โ ยบาย
งบประมาณแบบสมดุล โดยจําแนกประมาณการรายรับได�ดังนี้ 

 1. รายได/จัดเก็บเอง 
 - หมวดภาษีอากร   เปTนเงิน    6,110,000.00  บาท 
 - หมวดค าธรรมเนียม ค าปรับ และใบอนุญาต  เปTนเงิน  

13,781,000.00  บาท  
 - หมวดรายได�จากทรัพย�สิน  เปTนเงิน 6,070,000.00  บาท  
 -  หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย�   
           100,000.00  บาท 
 - หมวดรายได�เบ็ดเตล็ดเปTนเงิน    34,000.00  บาท  
 - หมวดรายได�จากทุนเปTนเงิน5,000.00  บาท 

 2.รายได/ท่ีรัฐบาลเก็บแล/วจัดสรรให/องค�กรปกครองส�วน
ท/องถ่ิน 

 -หมวดภาษีจัดสรรเปTนเงิน 164,500,000.00  บาท  

 3. รายได/ที่รัฐบาลอุดหนุนให/องค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
 - หมวดเงินอุดหนุน เปTนเงิน 139,400,000.00 บาท  
 ประมาณการรายจ ายไว�  ทั้งสิ้น  330,000,000.00 บาท   

จําแนกตามแผนงาน ได�ดังนี้ 

 ด/านบริหารท่ัวไป 
 -  แผนงานบริหารงานทั่วไป  เปTนเงิน  91,759,900.-บาท 

คิดเปTนร�อยละ 27.81 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายในเปTนเงิน1,666,200 .-บาท 

คิดเปTนร�อยละ0.05 

 ด/านบริการชุมชนและสังคม 
 -  แผนงานการศึกษา     เปTนเงิน  44,272,020 .- บาทคิด

เปTนร�อยละ 13.42 
 -  แผนงานสาธารณสุข   เปTนเงิน  62,523,000.- บาท คิด

เปTนร�อยละ 18.95 
 -  แผนงานสังคมสงเคราะห�  เปTนเงิน    300,000.- บาทคิด

เปTนร�อยละ 0.09 
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 -  แผนงานเคหะและชุมชน  เปTนเงิน  7,670,000.-  บาท   

คิดเปTนร�อยละ 2.32 
 -แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน เปTนเงิน 3,280,000.-บาท  คิด

เปTนร�อยละ 0.99 
 -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  เปTนเงิน  

34,580,500.-บาทคิดเปTนร�อยละ  10.48 

 ด/านการเศรษฐกิจ 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เปTนเงิน 59,493,800.-บาท   

คิดเปTนร�อยละ  18.03 
 -  แผนงานการเกษตร   เปTนเงิน   2,980,000.-บาทคิดเปTน

ร�อยละ  0.90 

 ด/านการดําเนินงานอื่น 
 -  แผนงานงบกลาง        เปTนเงิน   21,474,580.-บาทคิด

เปTนร�อยละ  6.51 

  โดยมีรายละเอียดโครงการแยกตามส�วนราชการใน
สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ดังน้ี 

 สํานักปลัดฯ 
 1.โครงการฝ̀กอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร�าง

คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบจ.สตูล  120,000.-บาท 
 2.โครงการพัฒนากลไกการกํากับติดตามและประเมินผลการ 

ปQองกันการทุจริต 20,000.-บาท  
     3. โครงการพัฒนาแนวคิดการทํางานของบุคลากร อบจ.

สตูล  250,000.-บาท      
 4. ค าใช�จ ายในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

อบจ.สตูล (BSC)  150,000.-บาท  
 5 .  ค า ใ ช� จ าย ในการ ดํ า เนิ นการจ� างสถาบั นการ ศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของรัฐเพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู�บริหาร40,000.-บาท  

     6. โครงการ SatunGeopark Fossil Festival  500,000.-
บาท  

 7. โครงการ Satun Halal Street    500,000.-บาท  
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 8.  โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการท องเที่ยว   
 200,000.-บาท 
 9.  โครงการจัดกิจกรรม Street  Art   50,000.-บาท  
 10.  โครงการจัดกิจกรรมส งเสริมการท องเที่ยวจังหวัดสตูล  

 200,000.-บาท 
 11.  โครงการจัดงานแข งขันตกปลาบาราฟYชช่ิงคัพ 

 100,000.-บาท  
 12.  โครงการจัดงานเทศกาลส งเสริมการท องเที่ยวอําเภอละงู 

(ยอนหอยหลอด)   150,000.-บาท  
     13. โครงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย�อาหารอร อย

ของดีที่ละงู  (La-Ngu Food Festival)   200,000.-บาท  
     14 โครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถี ตันหยงและวิ่ ง

มหัศจรรย�บนสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล 150,000.-บาท 
     15. โครงการรักษ�เลปLา เปYดฟQาอันดามันสตูล   

 1,800,000.-บาท 
     16. โครงการวันเต าโลก (World Turtle Day) 100,000.-

บาท 
 17.โครงการส งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�การ

ท องเที่ยวในระดับภูมิภาค 1,000,000.-บาท  
 18.โครงการส งเสริมการท องเที่ยวโดยชุมชน  

 200,000.-บาท   
     19.โครงการสร�างสรรค�สื่อประชาสัมพันธ�เพื่อการท องเที่ยว

 200,000.-บาท  
     20. โครงการอบรมพัฒนาผู�ประกอบการฮาลาลเพื่อ

ยกระดับสู ฮาลาลเพื่อการท องเที่ยว   100,000.-บาท 
     21.โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก� 300,000.-บาท 
     22. ค าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร�าง ณ ท า

เทียบเรือปากบารา  255,000.-บาท 
     23. อุดหนุนสมาคมอุทยานธรณีโลกสตูล “โครงการ

ขับเคลื่อนอุทยานธรณโีลกสตูล”  240,000.-บาท  

 รวม 6,825,000.-บาท 
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 กองกิจการสภาฯ 
 1. ค าใช�จ ายในการเลือกตั้ง 15,000,000.-บาท 
     2. โครงการ อบจ.พบประชาชน 1,300,000.-บาท 
     3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 600,000.-บาท 
     4. โครงการสุดยอดผู�นําสู ความสมานฉันท� 
 1,500,000.-บาท    
     5. โครงการอบรมส งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
 100,000.-บาท   

 รวม 18,500,000.-บาท 

 กองแผนและงบประมาณ 
     1.  โครงการพัฒนาความรู�และทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1,800,000.-บาท                     
     2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส วนจังหวัด

สตูล   100,000.-บาท 
     3. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล 
          50,000.-บาท 
     4.ค าใช�จ ายในการจ�างองค�กร สภาบันการศึกษา หรือ

บุคคลภายนอกดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบจ.สตูล 200,000.-บาท 

 รวม 2,150,000.-บาท 

 กองคลัง 
     1. โครงการฝ̀กอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังของ อบจ.

สตูล 50,000.-บาท 
     2. โครงการฝ̀กอบรมสัมมนาให�ความรู�แก ผู�ประกอบการ

โรงแรมรีสอร�ท บังกะโล และเกสท�เฮ�าส� 100,000.-บาท 

 รวมท้ังสิ้น150,000.-บาท 

 กองช�าง 
 1.โครงการส งเสริมการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   200,000.-บาท  
     2. โครงการส งเสริมการให�ความรู�ด�านภัยพิบัติจังหวัดสตูล 
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  50,000.-บาท         
     3. โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน

  3,000,000.-บาท     
     4. อุดหนุนแขวงทางหลวงสตูล “โครงการติดตั้งระบบส อง

สว าง HIGH MAST”   1,500,000.-บาท 
 5.โครงการ การจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล  
      170,000.-บาท 
     6. ค าก อสร�างศูนย�รวบรวมและขนถ ายขยะอันตรายจังหวัด

สตูล 3,000,000.-บาท 
     7. พัฒนาศูนย�บริการนักท องเที่ยวจังหวัดสตูล ตามแบบ

แปลนที่ อบจ.สตูล กําหนด2,000,000.-บาท 
     8. ค าก อสร�างสะพานข�ามห�วยในแหล งท องเที่ยวบ อน้ําพุร�อน

ทุ งนุ�ยขนาดความกว�างไม น�อยกว า 2.00 เมตร ความยาวไม 
น�อยกว า 21.00 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล กําหนด  
1,000,000.-บาท 

     9 .  ค า ซ อ ม ใ ห ญ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล แ ล ะ ย า น พ า ห น ะ 
(Overhaul)500,000.-บาท 

     10.ค าก อสร�างท อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บนสายทาง
ถนน สต.ถ.1.0084 หน�าโรงเรียนบ�านห�วยมะพร�าว – ผัง 41 
ขนาด1.20×1.20×10.00 เมตร จํานวน 2 ช อง ตามแบบ
แปลนของอบจ.สตูล ที่กําหนด  300,000.-บาท 

     11. ค าก อสร�างท อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บนสายทาง
ถนน สต.ถ.1-0005 บ�านทุ งดินลุ ม- บ�านคีรีวง  อ.ทุ งหว�า    
จ.สตูล ขนาด 1.50×1.50×15.00 เมตร จํานวน  3 ช อง 
ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล ที่กําหนด 487,000.-บาท 

     12. ค าซ อมสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สต.ถ.1-
0068 หมู ที่ 3 ต.ฉลุง–หมู ที่ 7 ต.บ�านควน ขนาดผิวจราจร
กว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.828 กิโลเมตร ตามแบบแปลน
ของอบจ.สตูล ที่กําหนดและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ 
อปท.7,664,000.-บาท 

     13.ค าซ อมสร�างถนนลาดยางพาราแอสฟDลท�คอนกรีต สาย 
สต.ถ.1-0074 บ�านน้ําร�อน ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร 
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ไหล ทางข�างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.120 กิโลเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบจ.สตูลกําหนดและแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ อปท. 576,000.-บาท 

     14.ค าซ อมสร�างถนนลาดยางแอสฟDลท�คอนกรีต สาย สต.ถ.
1-0021 บ�านไร สาธิต – บ�านผัง 44  ขนาดผิวจราจรกว�าง
6.00 เมตร ระยะทาง 0.400 กโิลเมตร  ตามแบบแปลนของ 
อบจ.สตูลกําหนดและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.
1,085,000.-บาท 

     15.ค าซ อมสร�างถนนลาดยางแอสฟDลท�คอนกรีต สาย สต.ถ.
1-0025 บ�านท าพยอม หมู ที่ 7 ตําบลปากนน้ํา อําเภอละงู 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.449 กิโลเมตร 
ตามแบบแปลนของ อบจ.สตูลกําหนดและแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับ อปท. 4,692,000.-บาท 

     16. ค าซ อมสร�างถนนลาดยางแอสฟDลท�คอนกรีต สาย 
สต.ถ.1-0048 บ�านควนสูง – บ�านปาเต2ะ ขนาดผิวจราจร
กว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร ตามแบบแปลน
ที่อบจ.สตูลกําหนดและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.  

       5,285,000.-บาท 
     17. ค าก อสร�างถนนลาดยางแอสฟDลท�คอนกรีต สาย สต.ถ.

1-0094 บ�านเขียดแก�ว – ต.อุไดเจริญ, ม.10 ต.ละงู อ.ละงู
ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 
ตามแบบแปลนของ อบจ.สตูลกําหนดและแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับ อปท. 7,541,000.-บาท 

     18.ค าซ อมสร�างถนนลาดยางแอสฟDลท�คอนกรีต สาย สต.ถ.
1-×××× บ�านทุ งวิมาน – บ�านควนขัน ขนาดผิวจราจรกว�าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 0.675 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของ 
อบจ.สตูลกําหนดและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. 

        2,059,000.-บาท 
     19. ค าเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟDลท�คอนกรีต สาย 

สต.ถ.1-0070 เลียบคลองชลประทานหมู ที่ 1 ตําบลคลองขุด 
อ.เมืองสตูล ขนาดผิวจราจรกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
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1.650 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.สตูลกําหนดและ
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.  4,598,000.-บาท 

 20.ค าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร�าง ที่อยู ใน
ความรับผิดชอบ อบจ.สตูล   500,000.-บาท 

     21. ค าใช�จ ายในการจ�างสํารวจออกแบบโครงการที่ อบจ. 
ดําเนินการ  1,000,000.-บาท 

     22. โครงการคลองสวยน้ําใส  200,000.-บาท 
     23. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค�เครือข าย Green  City 
 100,000.-บาท   
 24. โครงการท�องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ�พื้นที่สีเขียว 
   30,000.-บาท      
     25. โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ นจอดเรือจุดชมปะการัง

ธรรมชาติ 450,000.-บาท 
     26. โครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะ 
  100,000.-บาท 

 รวม 48,087,000.-บาท 

 กองการศึกษาฯ 
     1.โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการศึกษา 

 100,000.-บาท 
     2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.สตูล 

 20,000.-บาท 
     3. โครงการนิเทศการศึกษา  20,000.-บาท 
     4. โครงการส งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

นิคมพัฒนา ผัง 6   1,560,000.-บาท 
     5.โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต างประเทศให�กับโรงเรียน

นิคมพัฒนา ผัง6 660,000.-บาท 
 6. ค าซื้อที่ดิน เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียนนิคมพัฒนา 

ผัง6 (ก อสร�างสนามกีฬา) พื้นที่ไม น�อยกว า 5 ไร   
 1,800,000.-บาท 
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 7.ค าก อสร�างทางเท�าพร�อมหลังคาโครงเหล็ก(โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6) ขนาดความกว�าง 2.00 เมตร ความยาวไม น�อย
กว า 45.00 เมตร พร�อมหลังคาโครงเหล็กพื้นที่ไม น�อยกว า 
135 ตารางเมตร   700,000.-บาท 

 8. ค าปรับปรุง/ซ อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 150,000.-บาท 

 9. อุดหนุนโรงเรียนท าแพผดุงวิทย�“โครงการส งเสริมการเรียน
การสอนโรงเรียนนําร องเน�นหลักสูตรเฉพาะด�าน (หลักสูตร
กีฬา) 1,500,000.-บาท 

 10. โครงการแข งขันมหกรรมและวิชาการนักเรียนศูนย�
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต� 200,000.-บาท 

 11. โครงการส งเสริมทักษะทางวิชาการให�กับศูนย�การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)ประจําจังหวัดสตูล  
 510,000.-บาท 

 12. โครงการส งเสริมทักษะทางวิชาการให�แก นักเรียนศูนย�
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(คุรุสัมพันธ�) 150,000.-บาท 

 13. อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สตูล “โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปYดโลก
ทัศน�ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม” 650,000.-บาท 

 14. โครงการส งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (บ�านกาเน2ะ) 
 50,000.-บาท 
 15.โครงการจัดการแข งขันกีฬาจาบังเกมส� 350,000.-บาท 
 16.  โครงการจัดการแข งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัด

สตูล 500,000.-บาท 
     17. โครงการจัดการแข งขันเซปDกตะกร�อ (สตูลคัพเขาน�อย

เกมส�) 150,000.-บาท 
     18. โครงการจัดการแข งขันฟุตบอลสตูลลีก  

 2,800,000.-บาท 
     19. โครงการจัดการแข งขันวอลเลย�บอลสตูลลีก 

 1,000,000.-บาท 
     20. โครงการจัดงานวันเด็กแห งชาติ   1,000,000.-บาท 
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     21. โครงการพัฒนาบุคลากรด�านการกีฬา  200,000.-

บาท 
     22. ค าปรับปรุงบํารุงรักษาสนามกีฬา  อบจ.สตูล  

 900,000.-บาท 
     23. ค าปรับปรุงบํารุงรักษาสนามกีฬามาตรฐานแห งที่ 2 

อบจ.สตูล 500,000.-บาท 
     24.อุดหนุนองค�การบริหารส วนตําบลย านซื่อ “ปรับปรุงลาน

กีฬาอเนกประสงค� หมู ที่ ตําบลย านซื่อ 2,000,000.-บาท 
     25. อุดหนุนสมาคมกีฬาแห งจังหวัดสตูล “โครงการส งเสริม

และสนับสนุนการกีฬาแห งจังหวัดสตูล” 700,000.-บาท 
     26. โครงการแข งขันว าวประเพณีจังหวัดสตูล  

 2,700,000.-บาท 
     27. โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อิดิ้นฟYตรี) 

 500,000.-บาท 
     28. โครงการศาสนิกสัมพันธ�   150,000.-บาท 
     29. โครงการส งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  

 2,000,000.-บาท 
     30. โครงการส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

มุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย�คลองช�าง) 300,000.-บาท 
 31. โครงการส งเสริมประเพณีชักพระ 400,000.-บาท 
     32.โครงการส งเสริมประเพณีลอยกระทง 200,000.-บาท 
     33. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให�แก ผู�นับถือ

ศาสนาพุทธ  100,000.-บาท  
     34. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให�แก ผู�นับถือ

ศาสนาอิสลาม  200,000.-บาท 
     35. โครงการอบรมผู�สอนภาษามลายูรูปแบบรูมี จังหวัด

สตูล 150,000.-บาท 
     36. โครงการอบรมส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ

เยาวชน“รากแก�วแห งปDญญา” 70,000.-บาท  
 37. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “โครงการส งเสริม

กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันเข�าพรรษา” 
  40,000.-บาท  
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 38.อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “โครงการส งเสริม

กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา” 
  70,000.-บาท  
 39.อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “โครงการส งเสริม 

กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา”  
 100,000.-บาท 

     40. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “โครงการอบรมศีล 
 จาริณี”100,000.-บาท 
 41. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “ โครงการอบรมสามเณร 

ภาคฤดูร�อน”200,000.-บาท 
     42. อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด

สตูล “โครงการจัดงานรําลึกเกียรติประวัติท านศาสดามูฮัมหมัด 
 400,000.-บาท 

 รวม 25,850,000.-บาท 

 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6 
 1.โครงการส งเสริมการจัดการเรียนการสอน  740,000.-บาท 
 2. โครงการสนับสนุนค าใช�จ ายการบริหารสถานศึกษา 
 7,510,000.-บาท 
     3. ค าอาหารเสริม (นม) 1,200,000.-บาท 

 รวม 9,450,000.-บาท 
  

 กองพัสดุและทรัพย�สิน 
     1. โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง  
 50,000.-บาท 

 รวม 50,000.-บาท 

 กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.โครงการส งเสริมสุขภาพและปQองกันโรคด�านสาธารณสุข     
      100,000.-บาท     
     2. อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล “โครงการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน”  1,000,000.-
บาท 
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 3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ 200,000.-บาท 
 4. โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข ายการแพทย�ฉุกเฉิน

เบื้องต�น 200,000.-บาท 
 5.โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านสวัสดิการสังคม 
      100,000.-บาท     
 6. โครงการช วยเหลือประชาชนของ อบจ.สตูล 
 200,000.-บาท 
 7. โครงการจัดการแข งขันกีฬาผู�สูงอายุ  300,000.-บาท 
   8.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล 300,000.-บาท 
     9. โครงการพัฒนาเสริมสร�างเครือข ายผู�นําด�านสุขภาพ  
   200,000.-บาท 
     10. โครงการรณรงค�ปQองกันและแก�ไขปDญหายาเสพติด 

 150,000.-บาท 
     11. โครงการส งเสริมและพัฒนากลุ มอาชีพผลิตภัณฑ� 

OTOP 150,000.-บาท 
     12. อุดหนุนหอการค�าจังหวัดสตูล “โครงการส งเสริมการ

ลงทุน”  150,000.-บาท 
     13. อุดหนุนมูลนิธิคลองโต2ะเหล็มอะคาเดมี“โครงการ Rice 

UpThe Changeสร�างสรรค�เยาวชนพันธ�สตูล”350,000.-บาท 
     14. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการเกษตร 

 100,000.-บาท 
     15. โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร�1,000,000.-บาท 
     16. โครงการจัดทําและวางซั้ งเ ชือกเพื่ออนุรักษ�ฟ��นฟู

ทรัพยากรทางทะเล 1,000,000.-บาท 
     17. สมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห งชาติ “กองทุน

ฟ��นฟูสมรรถภาพที่จําเปTนต อสุขภาพระดับจังหวัด”1,550,000.-
บาท 

 รวม 7,050,000.-บาท 

 ท�านประธานสภาฯท่ีเคารพ 
  สาระสําคัญของงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 

พ.ศ.2563  ที่คณะผู�บริหารองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�
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แถลงมาทั้งหมดเปTนส วนสําคัญของกรอบและแนวทางหลักใน
การใช�จ ายงบประมาณของท�องถิ่นที่คณะผู�บริหารทําขึ้นเพื่อ
วางรากฐานในการพัฒนาท�องถิ่น โดยมุ งหวังให�ทุกภาคส วน ไม 
เฉพาะแต หน วยงานภาครัฐ ใช�กลไกด�านงบประมาณเข�าไปร วม
ในการพัฒนาและแก�ไขปDญหาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง
ของท�องถิ่น คณะผู�บริหารได�เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตาม
ร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนกลไกที่
จะดูแลพี่น�องประชาชนจังหวัดสตูล ให�สามารถดํารงชีวิตอย างมี
ความสุข และมีความสมานฉันท� กระผมหวังเปTนอย างยิ่งว า ท าน
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และสมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุกท าน จะให�การสนับสนุน
และรับหลักการแห งร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายฉบับนี้ 
รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนจนประกาศใช�บังคับเปTนกฎหมาย
เพื่อเปTนหลักในการใช�จ ายเงินให�เกิดผลดีต อท�องถิ่นจังหวัดสตูล 
ต อไป ทั้งนี้ ขออนุมัติสภาแห งนี้เพื่อแก�ไขรายละเอียดในส วนที่
เกิดจากความผิดพลาดทางธุรการด�วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผู�ทรง
เกียรติทุกท าน ผมศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล  สจ.เขต 3 อําเภอละ
งู ท านประธานสภาฯครับ ผมมีความเช่ือม่ันในการบริหาร
จัดการของนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แต ทั้งนี้ทั้งนั้น
เพื่อให�ทุกอย างครบองค�ประกอบผมก็ขออนุญาตตั้งข�อสังเกต
จากร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ซึ่งส วนใหญ แล�วนั้น ท านนายกฯได�แจ�งไปแล�วว า
งบประมาณปUนี้ตั้งไว� 330,000,000.-บาท  ซึ่งแยกส วน
ออกเปTน 2 ส วน คือ งบรายจ ายประจํา ที่ยังไงก็ต�องจ ายอยู แล�ว 
ในเรื่องของเงินเดือนข�าราชการและค าเงินประจําตําแหน งต างๆ
นั้น ส วนหนึ่งงบของการเหลือจากการสร�างโครงการพื้นฐาน
ต างๆ หรืองบบริหารอีกส วนหนึ่ง ซึ่งก็ขอนุญาติพูดตรงนี้เลยว า 
โดยความเปTนจริงแล�วสิ่งที่ผมพูดต อไปนี้นั้น มันอาจจะไม ถูกใจ
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บ�างหรืออาจจะถูกใจบ�าง สําหรับข�าราชการที่ทํางานดีอยู แล�วก็
ขอให�ทํางานดียิ่งๆขึ้นไป สําหรับข�าราชการหรือพนักงานจ�าง
หรือลูกจ�าง ที่ยังคิดว าการทํางานของตัวเองกับเงินค าตอบแทน
ที่รับยังไม สมดุลกันอยู ก็ต�องเร งนะครับในการทํางานของตัวเอง 
และก็อยากให�เห็นใจคณะผู�บริหารด�วยว า เพราะว าหลายๆอย าง 
ที่ผ านมาที่ผมได�เห็นวิธีการทํางานของที่นี่ ซึ่งมันก็ไม ใช หน�าที่
ของสมาชิกสภาฯที่จําเปTนจะต�องพูดว าใครทํางานเปTนยังไง ใคร
มาสายหรือไม มาสายมันไม ใช หน�าที่ของสมาชิกสภาฯที่จะต�อง
พูดแต วันนี้ที่ผมจําเปTนจะต�องพูดเพราะผมต�องเปTนส วนหนึ่งที่ผม
ต�องพูดก็เพราะว ามันมีเงินรางวัลหรือโบนัสนั้นวางไว�ให�พวกท าน
ทั้งหลายซึ่งผมจําเปTนต�องยกมือผ านข�อบัญญัติ งบประมาณที่ตั้ง
ไว� 8,000,000.-บาท เปTนเงินล อใจของข�าราชการ พนักงาน
จ�างหรือลูกจ�างประจํา เพราะฉะนั้นเงินทุกบาทที่ตั้งเอาไว�เปTน
เงินภาษีอากรของพี่น�องประชาชน เพราะฉะนั้นพวกท านก็ต�อง
กระตือรือร�นในการทํางาน อย าให�นายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ต�องเรียกมาคุยบ อยๆว างานนั้นช�าหรืองานนั้นเร็ว
อะไรอย างนี้ สิ่งที่ผมพูดผมบอกแล�วว าข�าราชการบางคน หรือ
เจ�าหน�าที่บางคนอาจจะไม ชอบ แต เจ�าหน�าที่บางคนหรือ
ข�าราชการบางคนอาจจะชอบในสิ่งที่ผมพูด เพราะเขาไม 
สามารถพูดได� สิ่งที่ผมพูดวันนี้เพราะว าผมจําเปTนจะต�องยกมือ
ผ านในเรื่องโบนัสที่ตั้งไว� ต อไปเปTนส วนของงบประมาณรายจ าย
ประจําปUงบประมาณ งบรายจ ายประจําตั้งไว� เจ็ดสิบแปดล�าน
กว าบาท ส วนงบประมาณพัฒนาทั้งหมด สํานักปลัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล  ตั้งไว� 6,825,000.-บาท มีทั้งหมด 
23  โครงการ ซึ่งผมขออนุญาตคุยเปTนบางโครงการเท านั้น อัน
ไหนควรที่จะปรับลด อันไหนที่ควรจะเพิ่ม ซึ่งในร างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายปUนี้ มันไม สามารถที่จะเพิ่มได�แล�วแต 
อยากจะให�เพิ่มในปUต อไป ปUนี้มีแต ปรับลดได�อย างเดียวแต เพิ่ม
ไม ได�แล�วตามระเบียบ ซึ่งโครงการ SatunGeopark Fossil 
Festival เราอุดหนุนไปประมาณ 500,000.-บาท โครงการนี้
สมควรที่จะปรับลดลงมาบ�างเพราะว าเอาเงินส วนนี้ไปอุดหนุนใน
ส วนของมูลนิธิหรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมานั้น สมาคมอุทยานธรณี
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ซึ่งอุดหนุนไปแค สองแสนกว าบาท สมควรที่จะปรับลดลงมา
เพราะว าเราก็เห็นกันอยู ว าโครงการอันนี้ หลังจากผ านไปแล�วนั้น 
มันก็ไม ได�มีการทําอย างต อเนื่องว าจะกระตุ�นให�นักท องเที่ยวมา
เพิ่ม และโครงการสมควรที่จะเพิ่มหลายๆโครงการ เช น 
โครงการที่  8  โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการ
ท องเที่ยว โครงการที่ 10 โครงการจัดกิจกรรมส งเสริมการ
ท องเที่ยวจังหวัดสตูล โครงการที่  17 โครงการส งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ�การท องเที่ยวระดับภูมิภาค3 
โครงการนี้ตั้งงบประมาณไว�ทั้งหมด 1,400,000.-บาท ซึ่งผม
คิดว าน าจะลิงค�กันเพื่อให�เกิดความคุ�มค าอย างสูงสุดในการ
บริหารจัดการ โครงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย�
อาหารอร อยของดีที่ละงู โครงการนี้ก็เปTนโครงการใหญ ที่ทําการ
มาอย างต อเนื่องหลายปU และอุดหนุนไปเพียง 200,000.-บาท 
ผมว าถ�าเปTนไปได�อุดหนุนเขาเพิ่มขึ้น ผมเช่ือว าในช วงเวลาที่มี
การจัดงานนั้น ถ�าพูดเปTนภาษาอังกฤษนั้นก็คือ GDP  น าจะเพิ่ม
งบประมาณไปให�เขาเพราะว า GDPมันเพิ่มขึ้นสภาพโดยรวมทาง
เศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นมันก็น าจะเปTนเรื่องที่ดีของจังหวัดสตูล ต อไป
โครงการรักษ�เล ปLา เบิกฟQาอันดามันสตูล โครงการนี้ตั้ ง
งบประมาณไว� 1,800,000.-บาท ถ�าเปTนไปได�ผมว าโครงการ
นี้ส งเสริมการท องเที่ยวได�เลยเพราะว ามีจิตอาสาเข�ามาเยอะ
และองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลของเราไม สามารถที่จะ
รองรับได� โครงการนี้สมควรที่จะเพิ่มงบประมาณเข�าไปเพื่อทํา
ให�เปTนโครงการใหญ และก็ประชาสัมพันธ�จังหวัดได�อย างดี และ
โครงการวันเต าโลก อุดหนุนไปเพียง 100,000.-บาท 
โครงการนี้ก็จัดทั้งหมด 7 วันและ 7 คืน และโครงการนี้จังหวัด
ได�นําสู ในปฏิทินของจังหวัดเรียบร�อยแล�ว ผมคิดว าเราสมควรที่
จะเพิ่มให�เขาในปUต อไปเพื่อที่จะได�กระตุ�นเศรษฐกิจเช นเดียวกับ
งานมรกตอันดามัน และมันจะต�องเพิ่มให�เขาอีกเพราะมันคือ
การกระตุ�นเศรษฐกิจและถึงรากหญ�าโดยตรง และโดยภาพรวม
ทางจังหวัดเขาก็ทําอยู แล�วของประชาสัมพันธ�จังหวัดเขาก็ทําอยู 
แล�ว และท องเที่ยวกีฬาก็ทําอยู แล�วส วนหลายๆฝLายก็ทําอยู แล�ว 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล านี้เราจําเปTนจะต�องเพิ่มให�เขาเพื่อให�ทุก
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อย างเดินไปได� ท านอย าลืมว าเต ากระอานนั้น เปTนที่เดียวและ
องค�การบริหารส วนตําบลกําแพงก็ได�รับรางวัลจากพระปกเกล�า
ในเรื่องของการอนุรักษ�เต ากระอาน เพราะเต ากระอานเปTนเต าที่
ใหญ ที่สุดที่มีอยู ในประเทศไทยและสามารถเพาะพันธ�ได�ที่เดียว
ในตะวันออกเฉียงใต�อยู ที่ ตําบลกําแพงนี้ สมควรที่จะเพิ่ม
งบประมาณตรงนี้ให�เขาในการที่เขาจะได�จัดงานอย างต อเนื่อง 
โครงการเทศกาลส งเสริมการท องเที่ยวอําเภอละงูหรือเรียกว า
งานยอนหอยหลอด โครงการนี้ก็สมควรที่จะเพิ่มงบประมาณให�
เขาเพราะว าจัดหลายคืนเหมือนกันและเปTนการกระตุ�นให�พี่น�อง
รู�จักหอยหลอด เมื่อก อนถ�าเราพูดถึงหอยหลอดเราจะมองไปถึง
จังหวัดสมุทรสงครามที่ยอนหอยหลอด แต ในอําเภอละงูของเรา
นั้นมีหอยหลอดเหมือนกัน และก็ตัวใหญ กว าที่อื่นอีกด�วยซึ่งมัน
เปTนสัตว�เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีอยู ในอําเภอละงู เพราะฉะนั้นสิ่ง
เหล านี้ท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จะเห็น
ว ามันแตกต างกับ SatunGeopark Fossil Festival มันจะแตกต าง
กันมากเลยโครงการเหล านี้สมควรที่จะเพิ่มงบประมาณ ผมขอ
เสนอแนะในส วนของสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และอีกอัน คือค าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก อสร�าง
ท าเทียบเรือปากบารา ซึ่งตั้งงบประมาณ 225,000.-บาท ซึ่ง
ผมไม แน ใจว ามันจะเพียงพอหรือไม เพราะท าเรือเราก็สร�างมา
นานพอสมควรและท าเรือเราได�จัดเก็บภาษีเราก็ได�งบประมาณ
กลับมาจากท าเรือพอสมควร ผมว าน าจะตั้งงบไว�มากกว านี้
ต อไปในส วนของกองกิจการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ตั้งงบประมาณไว�ทั้งหมด 18,500,000.-บาท  มีทั้งหมด 
5 โครงการ เราจะเห็นว าตั้งงบไป 18,500,000.-บาท  ดูแล�ว
มันจะสูงมากแต ในความเปTนจริงแล�วนั้น งบที่ตั้งไว�เผ่ืออาจจะมี
การเลือกตั้งในปUหน�า ในส วนของกองแผนและงบประมาณ 
งบประมาณทั้ งหมดตั้ งไว�สองล�านกว าบาท มีทั้ งหมด 4 
โครงการ ก็เปTนไปตามที่วางไว�ในการบริหารจัดการอย างถูกต�อง 
ในส วนของกองคลัง ผมพูดมาทุกปUว ามักจะตั้งงบน�อย ตั้งไว� 
150,000.-บาท มีอยู  2  โครงการ   กองช างตั้งไว�  26  
โครงการ และผมจะบอกให�ฟDงว าจะบริหารจัดการยังไง กองช าง
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ตั้งงบประมาณไว�ทั้งหมด 48,087,000.-บาท 26 โครงการ 
ท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ เคารพ 
จังหวัดสตูลเรานั้น ถนนขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเอง
นั้นมีอยู อีกมากก อนที่ผมจะพูดถึงกองอื่นผมขออนุญาตพูดถึง
กองช างก อนจังหวัดสตูลนั้น ที่กําหนดที่เปTนขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลเปTนหลักเองนั้น ยกตัวอย างแต ละอําเภอ  
อําเภอควนโดนนั้นมีทั้งหมดอยู  35 กิโลเมตร 189 เมตร ก็
ประมาณ 35 กิโลเมตรกว าๆ แยกเปTนลาดยางแล�ว 22 
กิโลเมตรกว าๆ คอนกรีต 6 กิโลเมตรกว าๆ ถนนลูกรัง 7 
กโิลเมตรกว าๆ มีสะพานอยู  4 แห ง ซึ่งยาวประมาณ 63  เมตร  
ในส วนอําเภอเมือง มีถนนอยู  67 กิโลเมตร แยกเปTนลาดยาง 
52 กิโลเมตร  ถนนคอนกรีต 10 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 4 
กิโลเมตร มีสะพาน 18 แห ง  ความยาว 527 เมตร ต อไป
อําเภอละงูมีถนนอยู  75 กิโลเมตร ลาดยางไปแล�ว 61 
กิโลเมตร ถนนคอนกรีต 3.5 กิโลเมตร ลูกรัง 10 กิโลเมตร
กว าๆ สะพานทั้งหมด 10 แห ง ความยาว 226 เมตร ผมว า
อําเภอละงูนั้นจําเปTนต�องช้ีแจงเพราะเปTนพื้นที่ ที่ผมอยู ทุกวัน
และก็เห็นทุกวัน อําเภอละงูนั้นถนนที่ลาดยาง  61 กิโลเมตรก็
จริงแต บางสายนั้นทํามานานมาก ทุกวันนี้ก็อุดหลุมบ อไม ไหว
แล�ว มีทางเดียวที่จะซ อมสร�างก็อยากจะให�ตั้งงบประมาณตรงนี้
เอาไว� เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของพี่น�อง
ประชาชน ผมยกตัวอย างเช น หมู ที่  1 ตําบลกําแพง อ.ละงู 
เส�นทางที่จะเข�าไปกุโบร�หรือที่ฝDงศพของพี่น�องมุสลิมหรือที่
เรียกว า ซอยลําตาตูอยู ตรงข�ามกับการไฟฟQาอําเภอละงู 
ระยะทาง 800 เมตร ถนนเส�นนี้ผมว าสร�างมาไม น�อยกว ายี่สิบปU
และก็มีชาวบ�านเข�าไปอยู เหมือนเปTนซอยข�าราชการแล�วครับ 
ถนนแคบมากก็อยากจะฝากท านประธานองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ผ านไปยังคณะผู�บริหารด�วยว าตรงนี้สมควรที่จะ
ซ อมสร�างและก็ทําให�กับเขาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน และเพื่อให�พี่น�องชาวมุสลิมนั้นได�มีความสะดวกในการ
เข�าไปที่หลุมฝDงศพส วนหมู  8 บ�านอุไร– ท าค าย เราทําไปแล�ว
ประมาณ 1,250 เมตร แต มีระยะทางที่เพิ่มจากนั้นได�อีกเพราะ
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เปTนแหล งท องเที่ยวของถ้ําอุไรทอง เราทําให�สุดถนนไปถึง
ชายทะเลและเปTนแหล งเศรษฐกิจที่พี่น�องทําการประมงพื้นบ�าน 
และพี่น�องประชาชนเลี้ยงกุ�งมันมีอยู ตรงนี้และถ�าทําต อเนื่องได�ก็
จะเปTนเรื่องที่ดี หมู  9 บ�านปLาฝาง – หมู  11 ปLาเสม็ด เส�นทางนี้
ก อสร�างมานานแล�วทําสามช วงครับท านประธานองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ถึงจะเปTนวงกลมไปเช่ือมกับทางหลวง
ชนบท จริงๆน าจะเรียกว าทางหลวงท�องถิ่นมากกว า คือมีการทํา
สามช วง ในช วงแรกชํารุดแล�วอันนี้ก็ต�องตั้งงบเอาไว� และในส วน
หนึ่งที่ผมไม เห็นในงบประมาณปUนี้ คือการประสานแผนภายใน
คือทุ งลีเกี๊ยะ ตําบลเขาขาว ตําบลน้ําผุด ซึ่งผมเปTนกรรมการ
ประสานแผนระดับอําเภอ เพราะทุ งลีเกี๊ยะนั้นงบประมาณมา
อันดับหนึ่ง ผมก็เรียนให�ทราบว าในนี้มันยังไม มีก็ไม ทราบว าติด
อยู ตรงไหน ส วนสายควนสไน – คลองละงู ที่จะไปโรงโม หิน
ด�านหน�าก็ทํามาหลายปUก็พังหมดแล�วและผมก็ต�องฝากไว�ในส วน
ของอําเภอละงู ในส วนของอําเภอควนกาหลงนั้น มีทั้งหมด 78 
กิโลเมตร ลาดยางไปแล�ว 72 กิโลเมตร คอนกรีต 2 กิโลเมตร  
ถนนลูกรัง 3 กโิลเมตร  สะพาน 16 แห ง ความยาวทั้งหมด 23 
เมตร  ในส วนของอําเภอท าแพ 95 กิโลเมตร ลาดยางไปแล�ว 
57 กโิลเมตร คอนกรีต 2 กิโลเมตร ถนนลูกรัง –ไม มี- สะพาน 
5 แห ง ยาว 31 เมตร  ส วนอําเภอมะนัง มีอยู  22 กิโลเมตร 
ลาดยางไปแล�ว 22.973 กโิลเมตร สะพาน 5 แห ง ลูกรัง – ไม 
มี- คอนกรีต –ไม มี-  พี่น�องชาวอําเภอมะนังโชคดีที่มีทางหลวง
ชนบทเข�าไปทําเกือบทั้งหมดขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
ก็มีไม มากนัก ในส วนของอําเภอทุ งหว�า มีทั้งหมด 26 กิโลเมตร 
ลาดยางไปแล�ว 25 กิโลเมตร คอนกรีต 600 เมตร  สะพาน
และถนนลูกรัง –ไม มี-  สิ่งเหล านี้ผมจะช้ีให�เห็นว างบประมาณที่
เราเอาไปลงในด�านอื่นถ�าเราสามารถกลับมาใช�ในพื้นที่ ใน
โครงสร�างพื้นฐานได�ก็ เปTนเรื่ องที่ดี  และในส วนของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ งหมด 42 โครงการ 
งบประมาณ 25,850,000.-บาท อันนี้ก็ไปในแนวทางที่ดี 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ 9450,000.-บาท  
กองพัสดุและทรัพย�สินก็มีอยู  1 โครงการ งบประมาณ 
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50,000.-บาท ส วนกองส งเสริมคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด  17 
โครงการ งบประมาณ 7,050,000.-บาท  คือผมตั้งข�อสังเกต
อีกนิดว าในบางส วนหรือในบางอย าง เช นโครงการกีฬาผู�สูงอายุ
นั้น ผมไม แน ใจว าจัดกันในเดือนไหนบ�าง ตั้งงบประมาณไว� 
300,000.-บาท ส วนใหญ จะเปTนเงินอุดหนุนสาธารณสุข 
อุดหนุนมูลนิธิ สรุปว างบประมาณของปU พ.ศ.2563 ทั้งหมดที่
เรานํามาใช�นั้นจากที่ตั้งประมาณการไว� 330,000,000.-บาท 
นั้น ก็ฝากท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลผ าน
ไปถึงท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ในเรื่องของการ
จัดการและการจัดสรรงบประมาณในปUต อไปว าเราน าจะมองใน
เรื่องโครงสร�างพื้นฐานให�มากขึ้นกว านี้เพราะว าหลายๆเส�นทาง
และหลายอย างที่พี่น�องประชาชนต�องการความสะดวกสบายใน
การประกอบอาชีพต างๆผมก็ฝากไว�เพียงแค นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณประเสริฐ 
แซ อึ้ง อภิปราย 

นายประเสรฐิ  แซ�อึ้ง - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�
ทรงเกียรติทุกท าน  ผมอยู กับพี่น�องประชาชนชาวอําเภอทุ งหว�า 
เปTนสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มาแล�ว 4 สมัย 
สมาชิกฯในเขตผมมีอยู  2 ท าน คือ คุณสานิตย�  ยอดรุ ง ส วน
อําเภอทุ งหว�าได�งบประมาณเฉพาะขั้นพื้นฐาน ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีต ประปา ไฟฟQา มีถึง 80% นะครับท าน
ประธานสภาสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผมขอเอ ย
นามที่ท านสมาชิกสภาฯ คุณศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล พูดมานะ
ครับว าข�าราชการ เฉพาะท านปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ท านเพิ่งมาอยู  ว างๆท านก็ลงไปดูพื้นที่บ�าง ไปเยี่ยมเยือน
สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดบ�าง และให�รู�จักพื้นที่บ�าง 
ส วนท านผู� อํานวยการกองช างผมไม ใช ว าชมต อหน�าท าน
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล วันนี้ก็ทํางานดีทุก
คนมาอยู มากินภาษีพี่น�องประชาชนเพราะเขาลําบากกว า ส วน
ข�าราชการที่น่ังอยู ในสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุกคน
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นะครับ คนเราเลือกเกิดไม ได�แต เลือกกระทําสิ่งที่ดีๆ ได� วันนี้ท าน
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ เคารพ 
งบประมาณที่ตั้งและพี่น�องประชาชนได�ประโยชน�มากที่สุดมี
หลากหลาย  สิ่ งที่ ผมอยาก ได�  ด� วยความ เคารพ  ท าน
ผู�อํานวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คุณอมาตย� 
สุปราณี คือทุนการศึกษา เด็กที่เรียนดีและยากจนมีอยู มากมาย
โดยเฉพาะพี่น�องที่นับถือศาสนาอิสลามที่น าสงสาร ขอให�ท าน
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และสมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติทุกท าน แบ งปDน
บางส วนไปให�กับน�องๆ ส วนขั้นพื้นฐานตรงไหนก็ได�ท าน
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เอากรมทางหลวง
ชนบท เอาท�องถิ่น งบประมาณก็เอาได�หมดมีเยอะแยะ ส วนที่
ผมไม เห็นด�วยที่ท านศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล พูดมาเมื่อสักครู  
เรื่องอุทยานธรณีโลกไม ได�ผลเพราะว าท านนายกองค�การ
บริหารส วนตําบลทุ งหว�าทําคนเดียวครับผมสงสารชีวิตที่มาจาก
ชุมชนลืมตาอ�าปากได�ก็เพราะพี่น�องประชาชนนะครับ ผมเข�ามา
แต ละสมัยไม เคยซื้อเสียงครับท านประธานองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล อยู กันด�วยใจมากกว า ธรรมดาผมเปTนคนไม ค อยพูด 
แต พูดยาวก็ไม ดี  พูดน�อยก็ ไม ได�  สมัยหน�าผมไปสมัครลง
นายกเทศมนตรีตําบลทุ งหว�า ผมฝากน�องชายไว�ในสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล แห งนี้ด�วย นโยบายผมสั้นๆนะครับ ท าน
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่เคารพเราต�องให�
อภัย 

ประธานสภาฯ - ขอให�ท านสมดังคําปรารถนา มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณ
ศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมโดนพาดพิงครับท านประธานองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ขออนุญาตเอ ยนามครับท านประธานสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ที่เคารพ ผมนายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมี
กุล เขต 3 อําเภอละงู พอดีผมโดนพาดพิงมาท านสมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เขตอําเภอทุ งหว�า ท าน
ประเสริฐ  แซ อึ้ง ขออนุญาตที่เอ ยนามได�พาดพิงมาถึงผมเรื่อง
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ของโครงการที่พูดถึง คือโครงการSatunGeopark Fossil Festival
ซึ่งผมไม ได�ว าไม เห็นด�วยทั้งหมด ผมก็เห็นด�วยมันเปTนส วนหนึ่งที่
ทําให�จังหวัดสตูลได�รับการยอมรับจากทั่วโลก ได�มีการรับรอง
มาจากธรณี โลกสิ่ ง เหล านี้ผมก็ เ ห็นด�วยแต ว าถ� า ได� รับ
งบประมาณเปTนจํานวนมากผมคิดว าที่อื่นก็เปTนส วนหนึ่งของ
อุทยานธรณีสตูล ส วนหนึ่งน าจะไปสนับสนุนพื้นที่เขาสามารถ
ทําได�เหมือนกัน คือว าไม ได�จะตัดทีเดียวทั้งหมดที่พูดมาไม ได�
แปรญัตติเพื่อจะปรับลดนะ เพียงแค นําเสนอว าเราน าจะปรับ
ลดลงมา แต สิ่งที่เราจะต�องทําที่ผมบอกเมื่อสักครู ว าต�องทํา
จริงๆคืออุดหนุนสมาคมอุทยานธรณีสตูล สิ่งนี้เราต�องอุดหนุน
ตรงนี้เพื่อปรับลดได�แต ด�วยระเบียบนั้น มันเพิ่มไม ได�แล�ว
นอกจากว าอันนี้มันจําเปTนต�องปรับลดอย างเดียวซึ่งเราก็
มองเห็นคุณค าของอุทยานธรณีโลกและก็รู�จักกันทั่วโลกกับสิ่ง
เหล านี้มากกว า 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณหรนอุศมา 

นายหรนอุศมา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรง
เกียรติ ทุกท าน ผมจะขอปรึกษาท านประธานสภาฯผ านไปยัง
กองช าง จะขอปรึกษาเรื่องของกองช างในหน�าที่ 9  ข�อที่ 17 
ผมจะขอแก�ไข ว าน าจะเปTนซอยเกียรติแก�ว หมู  10 ตําบลละงู 
ไปถึงตําบลอุใดเจริญ เพราะในนี้เขียนว า บ�านเกียรติแก�ว ตําบล
อุใดเจริญ หมู  10  ตําบลละงู ผมขอปรึกษาและขอแก�ไข  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านใดที่จะ
อภิปรายอีกไหม เชิญคุณยาสนี หลังจิ   

นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และ
สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุกท าน เท าที่ได�ฟDง
การอภิปรายของท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ใน
เรื่องงบประมาณรายจ ายประจําปU2563 ดิฉันเห็นว ากอง
การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ควรจะเพิ่มงบประมาณให�
มากกว านี้เพราะว าที่มีอยู ยี่สิบห�าล�านกว าบาทนั้น ดิฉันคิดว าคง
ไม พอ ถ�าสมมติเพิ่มได�ปUหน�าขอให�เพิ่มมากกว านี้นะค ะ เพราะว า
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การศึกษาตรงนี้ที่อยู ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 งบประมาณ
สามล�านกว าบาทแล�ว และก็โดนตัดไปอีกตรงนั้นและก็ส วนอื่นๆ
ที่จะเพิ่มของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ก็น าจะให�
เพิ่มเยอะกว านี้ เพราะว าการศึกษาเปTนสิ่งแรกของเด็กๆที่ให�
ความรู� ความเข�าใจ ที่ประชาชนจะได�รับเปTนทุนการศึกษาแห ง
แรกและก็การศึกษาทุกอย างนั้น ก็ต�องมีการศึกษาและคนนับถือ
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมีเยอะ และก็ขออยากจะให�ปUหน�านั้น
เพิ่มในส วนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามให�มาก
กว าเดิมเพราะว าประมาณ 70%ที่มีอยู ในจังหวัดสตูลนั้น มันก็
จะเยอะกว าศาสนาอื่นๆ  ก็อยากจะให�ท านนายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล พิจาณาผ านท านประธานสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ด�วยว าควรที่จะเพิ่มสิ่งไหนเพราะว าการศึกษา
และขอพูดถึงท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ท านประเสรฐิ แซ อึ้ง ที่กล าวถึงคือทุนการศึกษาของชุมชนมุสลิม
เพราะตอนนี้มีการมาดูงานจากประเทศเพื่อนบ�านเยอะมากและ
ที่มามอบทุนการศึกษาของชาวมุสลิมที่อยู ตามชนบทและแทน
ที่ว าองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จะช วยอุดหนุนช วยมอบทุน
ตรงนี้เปTนอันว าปรเข�ามาช วยดูแลช วยจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
ให�จังหวัดสตูลเราปUหน�าถ�ามีอะไรเพิ่มเติมจะให�กองการศึกษา
และให�ท านนายกฯช วยเพิ่มงบประมาณตรงนี้ ขอบคุณมากค ะ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม ถ�าไม มีเชิญท านนายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ช้ีแจงเลยครับ เชิญท านนายกองคืการบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ช้ีแจงในส วนที่สมาชิกฯอภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ก็ขออนุญาตเรียนช้ีแจงตามที่ท านสมาชิกฯได�ให�
ความเห็นไว�ในส วนของข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปU
พุทธศักราช 2563 ที่ตนเองนําเสนอไปเมื่อสักครู  หลายๆท าน
บอกว าอยากจะได�งบประมาณเพิ่มเติมในส วนต างๆในกิจกรรม
ต างๆซึ่งจริงๆแล�วผมอยากจะเรียนทุกท านว าโดยข�อเท็จจริงนั้น
ปUนี้การทํางบประมาณถ�าดูจากโครงการที่กองงานต างๆเสนอมา
งบประมาณมากกว า 330,000,000.-บาท แต ด�วยข�อจํากัด
ของตัวเงินงบประมาณที่เรามีอยู ผมเองพยายามที่จะประมาณ
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การรายรับให�สูงเต็มที่เท าที่จะประมาณการได�ซึ่งถ�าหากว า
งบประมาณมีมากกว านี้เราก็น าจะจัดสรรได�มากขึ้นจริงๆแล�ว
โดยเฉพาะอย างยิ่งอยากจะเรียนทุกท านว างบประมาณในเรื่อง
ของการท องเที่ยวซึ่งผมมองว าในสี่ปUต อไปถ�าผมเองได�มีโอกาส
กลับมาเปTนนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล อีกครั้งถ�า
หากว ามีการเลือกตั้ง สี่ปUต อไปนั้นมันน าจะเปTนสี่ปUแห งการ
พัฒนามาตรฐานการท องเที่ยวของจังหวัดสตูล เพื่อยกระดับ
การท อง เที่ ยวของจังหวัดส ตูล เราให�มีมาตรฐานสูงขึ้น 
นักท องเที่ยวจากต างชาติที่เดินทางมากจากลังกาวี ประเทศ
มาเลเซียจะได�เดินทางมายังจังหวัดสตูลมากขึ้น ซึ่งในจุดนี้มัน
เปTนจุดที่สามารถเพิ่มรายได�ให�กับวงการท องเที่ยวของจังหวัด
สตูลมากขึ้นเรื่อยๆแต ว าด�วยข�อจํากัดของงบประมาณที่เรามี
จํากัดถ�าท านดูยอดรวมจริงๆปUนี้มากกว าปUที่แล�วเยอะมาก 
เพราะปUที่แล�วเราตั้งไว�สองร�อยกว าล�านเอง แต ผมอยากจะเรียน
ว าส วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นเฉพาะค ารายหัวของ อสม. จากเงิน 
600บาท  มาเปTน 1,000 บาท นั้นตัวนี้เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม ได�
เปTนเม็ดเงินที่ เรานํามาพัฒนานั้น คล�ายๆกับเงินที่ผ านจาก
ส วนกลางเข�ามาให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็ผ านไปยัง 
อสม. เฉพาะผลต าง 400 บาท ที่ปรับค าตอบแทน อสม. นั้น 
เปTนวงเงินรวมทั้งสิ้น 24,000,000.-บาท จริงๆแล�วเม็ดเงินที่
เราสามารถเอามาใช�จ ายได�ในกิจกรรมพัฒนาต างๆเราแทบจะได�
เพิ่มมาน�อยมาก คือข�อเท็จจริงที่อยากจะเรียนให�ท านทราบ
งบประมาณซ อมท าเรือที่ท านสมาชิกกังวลว ากลัวจะไม พอ ผม
อยากจะเรียนว าตัวนี้นั้นเราตั้งตามประมาณการรายรับที่เรา
ประเมินว าท า เทียบเรือปากบาราที่ เ ราได� รับอนุญาตให�
ดําเนินการจากกรมธนารักษ�ให�เราเช านั้น ปUหน�าผมประมาณ
การรายรับของท าเรือไว�ทั้งหมดประมาณ 8,500,000.-บาท 
เท านั้นเอง เพราะฉะนั้นจริงๆปUนี้เราประมาณการไว�ประมาณ 
10,000,000.-บาท แต ว าเราดูสถานการณ�การท องเที่ยวปUนี้
แล�ว ยอดลดลงมาเยอะเพราะฉะนั้นในส วนของประมาณการค า
ซ อมแซมบํารุงรักษาท าเทียบเรือมันมีข�อสัญญากับกรมธนารักษ�
ว าหลังจากที่เราแบ งให�กรมธนารักษ�ครึ่งหนึ่งแล�ว 10% ของ
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ส วนแบ งที่เราจะได�รับมานั้นเราจะต�องมาตั้งเปTนงบประมาณค า
ซ อมแซมก็ตั้งตามยอดที่ประมาณการไว�ก็ต�องขอช้ีแจงด�วยตรงนี้ 
ในส วนเรื่ องของการประสานแผนผ านมาแล�วไม มี ในตัว
ข� อบัญญัติ งบประมาณนั้ น  ผมอยากจะ เ รี ยนว าตอนนี้
คณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอที่ได�พิจารณาแผนของ
องค�การบริหารส วนตําบลและของเทศบาลต างๆและก็ส งเข�ามา
ในคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนั้น เราก็จะเลือก
บางโครงการที่เราสามารถดําเนินการให�ได�ใส ไว�ในแผนของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และก็เสนอเปTนข�อบัญญัติ
งบประมาณมา ส วนหลายๆโครงการที่ผ านกรรมการประสาน
แผนมาแล�ว แล�วเราไม สามารถดําเนินการให�ได�ในงบประมาณ
ของเรานั้น เราก็จะบรรจุเข�าไปไว�ในแผนของจังหวัดเสนอผ านไป
ยังแผนของจังหวัดเราไม ได�เก็บไว�ในแผนขององค�การบริหารส วน
จังหวัดเพราะว าถ�าเราเก็บไว�ในแผนของเรานั้นเปอร�เซ็นต�ในการ
เปรียบเทียบระหว างแผนงานโครงการที่มีกับงบประมาณที่ตั้งนั้น 
มันจะไม ได�ตามเกณฑ�ที่ตัวช้ีวัดกําหนดเพราะฉะนั้นโครงการที่
ท านเสนอมาทุกโครงการเราจะไม ให�ตก เราจะร อนไว�เฉพาะส วน
ที่เราทําได�และเอาไว�ที่แผนของเรา ส วนตัวไหนที่เราคิดว ามันเกิน
ศักยภาพของเรา เราทําไม ได�เราก็จะส งไปให�จังหวัดและเข�าแผน
ของจังหวัดไว� อภิปรายในเรื่องของกีฬาผู�สูงอายุ ตัวนี้เปTน
โครงการใหม ผมอยากจะเรียนว าเราได�รับการเสนอแนะจากภาค
ประชาคมที่มาร วมประชุมกับองค�การบริหารส วนจังหวัดนั้นว า
น าจะมโีครงการนี้เพิ่มขึ้นมาให�กับผู�สูงอายุซึ่งมีแนวโน�มที่จะมาก
ขึ้นในจังหวัดสตูล เรื่องเข�าสู สังคมผู�สูงอายุผมก็เห็นว าน าจะเปTน
โครงการที่ดีที่เรามีฐานของชมรมผู�สูงอายุแต ละอําเภอนั้น เปTน
ฐานอยู แล�วก็น าจะให�ทางชมรมผู�สูงอายุแต ละอําเภอนั้นประสาน
ผู�เข�าร วมแข งขันกีฬาซึ่งในรายละเอียดจริงๆก็คงจะได�เชิญกลุ ม
ผู�สูงอายุชมรมระดับอําเภอทั้ง 7 อําเภอมาร วมประชุมหารือใน
การจัดกิจกรรมการกันต อไป ส วนโครงสร�างพื้นฐานที่อยากจะ
ให�มากกว านี้นั้น ผมอยากจะเรียนว าโดยหลักการทําข�อบัญญัติ
งบประมาณของเรานั้นปกติแล�วเราจะจัดลําดับความสําคัญ 
ลําดับแรก ก็คือส วนที่ เปTนค าใช�จ ายประจําในเรื่ องของ
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ค าตอบแทนค าใช�สอยวัสดุที่จําเปTนจะต�องตั้งไว�ให�เขาอันนี้ตัด
ไม ได�ก็ตั้งไปตามความจําเปTนและประหยัด ส วนโครงการใน
ลําดับที่สองที่เรานํามาพิจารณาก็คือโครงการในเรื่องของการ
พัฒนาสังคม ไม ว าจะเปTนงานส งเสริมคุณภาพชีวิต งานของฝLาย
ท องเที่ยวอะไรประมาณนี้ ก็จะมาพิจารณาเสร็จแล�วต�องไปช่ัง
น้ําหนักกับงบประมาณที่จะเหลือที่จะเอาไปโครงสร�างพื้นฐานซึ่ง
เรามองว าโดยปกติแล�วโครงสร�างพื้นฐานนอกจากงบประมาณที่
เราวางไว�ในส วนของเราเองแล�วนั้น เรายังสามารถประสานงบ
จากกรม ประสานงบจากจังหวัด ประสานงบจากทางหลวง
ชนบทอะไรต างๆ ซึ่งปUๆเราก็ได�งบมาหลายสิบล�านทุกปU มา
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเราผมคิดว าถ�าหลายท านได�ไป
จังหวัดอื่นๆและก็ลองลงไปดูในพื้นที่ชนบทของจังหวัดอื่นๆผมยัง
มองว าสตูลเรายังดีกว าจังหวัดอื่นๆหลายๆจังหวัด ถนนหรือ
อะไรต างๆนั้นสภาพของเรายังค อนข�างที่จะดีกว าที่อื่นเยอะของ
เราปDจจุบันนี้ถนนลูกรังนั้นแทบจะเหลือน�อยมากแล�วยกเว�นถนน
ที่องค�การบริหารส วนตําบลเพิ่งตัดใหม ถ�าเปTนถนนที่เริ่มก อสร�าง
มาหลายปUนั้นส วนใหญ จะเปTนถนนลาดยางซึ่งผมคิดว าจังหวัด
สตูลของเรานั้น เราร วมด�วยช วยกันไม ว าในระดับท�องถิ่นใน
ระดับทางหลวงชนบท ในระดับกรมโยธาฯอะไรต างๆนั้น เรา
ประสานงบลงมาในเรื่องของโครงสร�างพื้นฐานได�ค อนข�างจะดี 
ส วนในเรื่องของทุนการศึกษาผมอยากจะเรียนว าโดยระเบียบ 
ท านจะเห็นว าเราไม เคยได�จัดทุนการศึกษาให�กับเด็กเลย ปUที่แล�ว
และปUนี้มันมีระเบียบในเรื่องของการให�ความช วยเหลือแต เขา
ไม ได�เขียนในเรื่องของทุนการศึกษาไว� สําหรับผู�ด�อยโอกาส
สําหรับการเดินทางไปโรงพยาบาลของรัฐอะไรต างๆนั้น มันจะ
เขียนไว�ให�แต ในเรื่องของการศึกษาที่จะเอาทุนการศึกษาไปแจก
ให�กับพี่น�องประชาชนที่มฐีานะยากจนระเบียบไม ได�เขียนไว�ให�ผม
เองก็ยังไม กล�าที่จะจัดให� ในส วนเรื่องของ Geoparkที่ท านพูดถึง
ต�องทําความเข�าใจนิดหนึ่งว าตัวนี้เปTนคํารับรองขององค�กรระดับ
โลกคือยูเนสโก�ที่ให�มาเพราะฉะนั้นงบประมาณต างๆที่เราจัดสรร
ลงไปในหลายๆส วนนั้น เราต�องจัดสรรเพราะว าจะต�องรองรับ 
การประเมินในรอบต อไปเพื่อให�คําว า satunGeoparkอยู กับเรา
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ถ�าหากว าเราต างเฉยเมยในเรื่องของ Geopark นั้น เผลอๆเรา
อาจจะโดนยึดคํารับรองนี้กลับ หรือว าโดนใบเหลืองเหมือนกับที่
รัฐลังกาวโีดน ก็อาจจะทําให�เราต�องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ ของสตูล 
เพราะต�องเข�าใจนะครับว าตัวเลขสถานการณ�การท องเที่ยวในปU
นี้คือ ปU 2562  ทั่วประเทศไม มีที่ไหนดีกว า ปU 2561 ตกลงมา
ทั้งนั้นเลยแต สตูลเรานั้นเท าที่ผมติดตามสถานการณ�เรายังดีกว า
จังหวัดอื่นๆในหลายๆจังหวัดการท องเที่ยวทางทะเลของเรา
นักท องเที่ยวลดลงครับ แต ในภาพรวมนักท องเที่ยวทั้งจังหวัด
สตูลปUนี้ไม ลดนะครับ เพราะเราได�อุทยานธรณีโลกสตูลมาค้ํา
เอาไว�การท องเที่ยวของชุมชนสตูลต างๆ ถ�าท านติดตาม
สถานการณ�ทุ งท าข�ามควายนั้นชัดมากที่สามารถระบุความ
เปลี่ยนแปลงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได�ของพี่น�องประชาชนจาก
การท องเที่ยวชุมชนตรงนี้นักท องเที่ยวของจังหวัดสตูลโดย
ภาพรวมปUนี้ไม ตกอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน อยก็เท านั้นเองเพียงแต ว า
รายได�รวมจากการท องเที่ยวอาจจะน�อยกว าปUที่แล�วเล็กน�อย
เพราะว าการท องเที่ยวทางทะเลยอดงบประมาณจะสูงการใช�
จ ายจะสูงกว าการท องเที่ยวชุมชนการท องเที่ยว Geoparkตรงนี้
ต�องยอมรับแต ผมคิดว ามันเปTนโอกาสเปTนทิศทางที่ค อนข�างจะดี
สําหรับสตูลเราในอนาคตต อไป ปUหน�ามีงบประมาณตัวใหม ใน
เรื่องของการท องเที่ยวหลายๆตัวท านจะเห็นว าที่เราจะไปทําโรส
โชว�ตามจังหวัดต างๆก็ตั้งขึ้นมาเปTนงบตัวใหม เหมือนกันของเดิม
ไม เคยมีตัวนี้เปTนการนําจังหวัดของเราไปประชาสัมพันธ�ให�
นักท องเที่ยวเขาได�รู�จักสตูลมากขึ้น ส วนที่ท านสมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ติงมาในเรื่องของเอกสารหน�า 
9 ข�อ 17 ที่เปTนถนน ผมคิดว ามันน าจะถูกต�องอยู แล�วเดี๋ยวผม
อธิบายอย างนี้ “ถนนสาย สต.ถ.1-0094 บ�านเขียดแก�ว-ต.อุ
ไดเจริญ, ม.10 ต.ละงู อ.ละงู ท านสังเกตดูการทําเอกสาร บ�าน
เขียดแก�ว-ต.อุไดเจริญ, แล�วเขามีลูกน้ําคอมม าแสดงว าตัวนั้น 
ม.10 ต.ละงู อ.ละงู คือถนนสายนี้บ�านเขียดแก�วที่ตําบลละงู
ถูกต�องไหมครับ ถนนสายนี้ทําในพื้นที่ตําบลละงูแต ว าช่ือถนน
มันคือ เขียดแก�ว-อุไดเจริญ และก็มีคอมม า ม.10 ต.ละงู อ.ละงู 
น่ันคือทําในพื้นที่หมู  10 ตําบลละงู ถูกต�องแล�วครับ ถ�าหากว า
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ไปเขียนติดไม มีตัวคอมมาร�เข�ามาขั้นอันนั้นจะเปTนตําบลอุได
เจริญ หมู  10 อันนี้ ไม ใช เพราะมันมี ลูกน้ํ า เข� ามาขั้น ไว�
เพราะฉะนั้นถูกต�องแล�วครับ ขอยืนยันว าถูกต�อง  

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีอะไร
เพิ่มเติมอีกไหม ก อนที่ผมจะขอมติขั้น รับหลักการนี้มีท านใดจะ
เพิ่มเติมอีกไหม ผมจะขอมติ คือสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล แห งนี้รู�สึกว าคณะผู�บริหารท านก็ได�มองการไกลครับ คือ
ท านตั้ง งบประมาณไว�  330,000,000.-บาท ตั้งไว� เพื่ อ
อนาคตและในช วงนี้ต อจากนี้ไม รู�ว าท านจะได�กลับมาใช�เองหรือ
ว าจะให�คนอื่นใช�แต ท านทําเพื่อจังหวัดสตูล ท านไม ได�คิดตรงนั้น
ท านคิดว าทํายังไงก็ได�จะต�องพัฒนาจังหวัดสตูลต อไปผมจะขอ
มติเรื่องข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปU พ.ศ.2563 งบ
สมดุล เงิน 330,000,000.-บาท สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ท านใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  14  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง   -ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการด�วยคะแนนเสียง 
14 เสียง รวมทั้งประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ตั้งแต เวลา 12.12 น.  

  ญัตติร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายจะพิจารณาสาม
วาระรวดไม ได�  และในการพิจาณาวาระสอง ให�กํ าหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว�ไม น�อยกว า 24 ช่ัวโมง และนับ
แต สภาท�องถิ่นรับหลักการแห งข�อบัญญัติ ตามข�อ 107 โดยที่
ประชุมสภาท�องถิ่นจะต�องมีมติของสภาท�องถิ่นว าจะให�
คณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบในข�อ 
103 ประกอบ 105 กําหนดให�คณะกรรมการแปรญัตติร าง
ข�อบัญญัติมีจํานวน ไม น�อยกว า 3 คน แต ไม เกิน 7 คน กําหนด
ยื่นคําแปรญัตติไม น�อยกว า 24 ช่ัวโมง เชิญท านสมาชิกสภา
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องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เสนอ เชิญคุณศิริศักดิ์ ประทีป
รัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ท านประธานสภาที่เคารพ ท านสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุก
ท าน ผมขอเสนอกําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติตั้งแต รับหลักการ
เมื่อเวลา 12.12 น. วันที่  7 สิงหาคม  2562  ถึงเวลา 
16.30 น. และวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2562 ในเวลา 08.30 
น. ถึง เวลา  16.30 น. ณ ห�องประชุมประธานฯ    ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู� รับรองถูกต�อง  ผมขอถามที่สภาแห งนี้ว าเราจะมี
คณะกรรมการแปรญัตติ 7 คน มีท านอื่นเห็นเปTนอย างอื่นไหม 
สรุปว าเรามีคณะกรรมการแปรญัตติ 7 คน เชิญสมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เสนอคนที่ 1   เชิญคุณยาสนี  
หลังจิ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - ดิฉันขอเสนอนายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  ขอผู�รับรอง
ด�วยค ะ 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านอื่นจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีเชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เสนอคนที่ 2  
เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอช่ือ  คุณหรน  อุศมา  ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านอื่นจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีเชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เสนอคนที่ 3  
เชิญคุณอาทิตย�  สุวรรณโณ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - ผมขอเสนอช่ือคุณอรุณ  โต2ะลาวัล ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านอื่นจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีเชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เสนอคนที่ 4  
เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ  

นายอะหมาด  หลงจิ - ผมขอเสนอช่ือ คุณยาสนี  หลังจิ ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านอื่นจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีเชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เสนอคนที่ 5  
เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอช่ือ คุณประมวล  ธรรมรักษา ขอผู�รับรองด�วย 
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ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านอื่นจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีเชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เสนอคนที่ 6  
เชิญคุณสานิตย�  ยอดรุ ง 

นายสานิตย�  ยอดรุ�ง - ผมขอเสนอช่ือ คุณเอียด  ชูช วย  ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านอื่นจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีเชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เสนอคนที่ 7  
เชิญคุณเอียด  ชูช วย 

นายเอียด  ชูช�วย - ผมขอเสนอช่ือ คุณอะหมาด  หลงจิ ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านอื่นจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม ไม มี
นะครับ  วันนี้เราได�สมาชิกฯทั้งหมด 7 คน ครบแล�ว ผมจะทวน
รายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง  

 1.  นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
 2.  นายหรนอุศมา 
 3.  นายอรุณ  โตQะลาวัล 
 4.  นางสาวยาสนี  หลังจิ 
 5.  นายประมวล  ธรรมรักษา 
 6.  นายเอียด  ชูช�วย 
 7. นายอะหมาด  หลงจิ 
 มีท านอื่นเห็นเปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม มีต อไปผมจะขอนัดประชุม 

กําหนดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจําปU 
2562 วาระที่สอง และวาระที่สาม ผมจะกําหนดประชุมวันที่  
14  สิงหาคม  2562 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - ญัตติ ขออนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงิน 
 งบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค�าครุภัณฑ� 
ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รายการพัฒนาโครงสร/าง
พื้นฐานด/านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�ของโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 งบประมาณ 1,080,000.-บาท  



~	๓๙	~	

 

ประธานสภาฯ เชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และ
สมาชิกสภาฯ ผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ก็ขอแถลงคําขออนุมัติแก�ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ ายประจําปU พ.ศ.2562 
ตามที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�ตั้งงบประมาณ
รายจ ายประจําปU พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หมวดค าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
รายการพัฒนาโครงสร� างพื้นฐานด� านระบบเครือข าย
คอมพิวเตอร�ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ 
1,080,000.-บาท เนื่ อ งจากกองการ ศึกษาฯ  มีความ
จําเปTนต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณในรายการ
ดังกล าว เพื่อให�สอดคล�องกับครุภัณฑ�ที่อยู ในเกณฑ�และนอก
เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิว เตอร� 
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให�เกิด

ประโยชน�ต อทางราชการจึงขอแก�ไข จากข/อความเดิมเปSน
ข/อความใหม� ดังน้ี  

  1. อุปกรณ�กระจายสัญญาณไร�สาย (Access Point) แบบ
ที่ 1  จํานวน  34 ตัว  

  2. เครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 1000 VA  จํานวน 1 
เครื่อง 

  3.เครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง 
  4.ตู�สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร� ขนาด 7U จํานวน  

1  ตู�  
  5.ตู�สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร� ขนาด 9U จํานวน  

4  ตู�  
  6.อุปกรณ�ค�นหาเส�นทางเครือข าย(Route) ที่รองรับการ

ทําระบบ Firewall Bandwidth,Management, Web Proxy, 
Dynamic Routing Protocol (RIP,OSPF,BGP),Secure Tunne
จํานวน 1 ตัว 

  7. อุปกรณ�กระจายสัญญาณ แบบ POE ( POE L2 
Switch) ขนาด 48 ช อง จํานวน 2 ตัว 
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  8. อุปกรณ�กระจายสัญญาณ แบบ POE ( POE L2 

Switch) ขนาด 24 ช อง จํานวน 4 ตัว 
  9. อุปกรณ�กระจายสัญญาณ แบบ POE ( POE L2 

Switch) ขนาด 8 ช อง จํานวน 2 ตัว 
  10. อุปกรณ�แปลงสัญญาณจากอนาล็อก เปTนดิจิตอล 

จํานวน 10 ตัว  
  11. ติดตั้งระบบเครือข ายใยแก�วนําแสง(Fiber Optic ชนิด

Single Mote )จากศูนย�กลางของโรงเรียนไปยังอาคารต างๆ 
  12. ติดตั้งระบบเครือข าย LAN (Local Architecture 

Netw0rk)ในแต ละอาคารของโรงเรียน 
  รายละเอียดตามบัญชีแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงฯที่ได�

แจกให�กับทุกท านแล�ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วย
วิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก�ไขเพิ่มเติม ข�อ 29 การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก อสร�าง ที่
ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก อสร�างให�เปTนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่น เพื่อให�เปTนไปตาม
ระเบียบที่อ�างถึง จึงเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต อไป 

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯอภิปรายตามที่นายกฯแถลง มี ใครจะ
อภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ ท านเลขาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ  

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติ สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ท านใดเห็นชอบตามที่นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
แถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  -ไม�มี- 

ประธานสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบเปTนเอกฉันท� 13 เสียง 
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 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชิญท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล อภิปราย 
เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ  

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาฯและสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน 
ผมมีเรื่องสืบเนื่องมาจาก ประมาณต�นเดือนมีนาคม มีเรื่อง
ร�องเรียนมาเกี่ยวกับความเสียหาย เรื่องของชลประทานที่มา
สร�างเขื่อนหินทิ้งในที่ของหมู  9 ตําบลฉลุง ในส วนตรงนี้ก็มีการ
กระทบของตลิ่งที่มันต างระดับ น้ําทั้งหมดที่ท วมก็จะไหลมาใน
หมู ที่ 11 และหมู ที่ 5 ตําบลฉลุง ทีนี้ในส วนของประชาชน หมู ที่ 
11 บ�านโคกประดู  และหมูที่ 5 บ�านโต2ะยูเด2าะ ติดเขตเทศบาล
ผมได�ทําหนังสือขอความอนุเคราะห�จากนายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็ได�
อนุมัติเครื่องจักรกลก็ได�ไปบุกเบิกถนนแต ในส วนตรงนี้ถ�าไม ได�
บุกเบิกถนนก็จะทําได�เพราะเปTนนโยบายของชลประทานต�องเปTน
สิ่งที่มีสาธารณะประโยชน�ยกตังอย างว า มีมัสยิด มีโรงเรียน มี
ถนน เปTนสาธารณะประโยชน�จึงจะได�นโยบายของชลประทาน 
ในส วนตรงนี้ชาวบ�านได�ขอบคุณท านนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล และกองช างที่ได�ไปบุกเบิกถนนเพียงแต ว าได�เอารถ
แม็คโคไปล�มต�นไม�เสร็จแล�วก็เงียบหายไป และผมจะขอฝากท าน
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผ านไปยังนายกฯ
ช วยประสานกองช างให�รถไปเกรดถนนพอเปTนสังเขปเผ่ือว าจะได�
ให�ชาวบ�านได� สัญจรไปมาในช วงนี้ เพราะปDญหาตรงนี้จะ
แก�ปDญหาในส วนหนึ่ง และผลที่ได�รับก็คือ แก�ปDญหาชุมชนแออัด
และน้ําท วม และเกี่ยวกับการสัญจรไปมาระหว างตําบลฉลุงกับ
เทศบาลฉลุงระยะทางก็ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยประมาณผม
อยากจะฝากให�ท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ให�ช วยประสานทางกองช างให�เอารถเกรดไปช วยเกรดให�
เปTนถนนโดยสังเขปไปก อน ก อนที่จะได�เข�าแผนองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลต อไป และเมื่อวันก อนผมก็ได�ทําหนังสือไปถึง
หน วยงานราชการของอําเภอที่ ศูนย� ดํารงธรรมเพื่อความ
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เดือดร�อนของพี่น�องให�ช วยประสานหางบหรือว าของจังหวัดให�
ช วยแก�ปDญหาเพราะว าเราจะรอไม ได�แล�วตอนนี้ถ�าน้ําท วมมาอีก
ส วนหัวแหลมตรงนั้นก็จะไม เหลืออะไรเลยเพราะตอนนี้ทั้งบ�าน 
ทั้งสวนยางพารา และก็สวนผลไม�น้ําซัดไปหมด ผมขอฝากไว�แค 
นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณอาทิตย�  สุวรรณโณ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน กระผมและชาวอําเภอมะนังก็ขอขอบคุณท านนายกฯ
และคณะผู�บริหารและก็พี่ๆกองช างทุกคนที่นํารถองค�การ
บริหารส วนจังหวัดไปเกรดไหล ทางให�มีความสะดวกและความ
ปลอดภัยของชาวบ�านในการสัญจรไปมา และก็มีถนนอีกหนึ่ง
สาย คือถนนสายซอยศิลปYนซึ่งตอนนี้เปTนหลุมเปTนบ อเปTนระยะ
มาหลายปUแล�ว ระยะทางก็ประมาณ 2.9 กิโลเมตร ก็เปTนของ
กรมทางหลวงชนบท และผมก็ฝากทางผู�บริหารให�เสนอไปทาง
กรมทางหลวงชนบท เพราะเปTนหลุมเปTนบ อลําบากมากในการ
เดินทางของนักเรียน ฝากผู�บริหารเสนอไปทางกรมทางหลวง
ชนบทหน อยครับ เขตหมู ที่ 5 ตําบลปาล�มพัฒนา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านอื่นอีก
ไหม เชิญคุณศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ก อนอื่นต�องขอขอบคุณนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล และเพื่อนสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุก
ท าน ที่ได�ผ านงบประมาณรายจ ายในการอุดหนุนให�กับแขวงการ
ทางสตูลในการสร�างไฟเขียวไฟแดงตรงแยกควนสไหน-หรือแยก
ท าแลหลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของพี่น�อง
ประชาชนที่ผ านไปผ านมาในถนนเส�นนั้นและก็ต�องขอฝากต อไป
ถึงกองช างว า กําแพงกั้นดินที่สนามกีฬาอยากให�เร งสักนิดใน
การที่จะทําตรงนี้ให�เรียบร�อยเพราะว าสนามเราตอนนี้มีการใช�ที่
เปTนประโยชน�อย างมาก เช น ที่ผ านมาโรงเรียนกําแพงวิทยาใช�
แข งขันกีฬาสี องค�การบริหารส วนตําบลกําแพงใช�แข งกีฬา 
“กําแพงเกมส�” และก็ทางเจ�าหน�าที่จากการท องเที่ยวและกีฬา
แห งประเทศไทยในจังหวัดสตูลก็ไปดูพื้นที่เพื่อจะแข งขันกีฬา
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โค2กคัพในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เพราะว าพื้นที่ เราได�ใช�
ประโยชน�ให�พี่น�องประชาชนพอสมควร และก็อีกอย างหนึ่งที่
จะต�องแจ�งฝากไปถึงกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ใน
เรื่องของระเบียบการใช�สนาม ระเบียบการใช�สนามนั้นเพราะว า
ตอนนี้มันจะมีปDญหาเรื่องการใช�สนามของเราค อนข�างจะเยอะ 
ผมได�ประสานกับนายอรุณ อาดํา ขออนุญาตที่เอ ยนาม แต ว า
มันก็ยังไม เสร็จเราอยากได�ระเบียบในการใช�สนามที่ถูกต�องเพื่อ
พี่น�องประชาชนที่เข�าใจตรงกัน จะได�ไม ต�องมีความขัดแย�งใน
การใช�สนามสิ่งนี้ก็ต�องฝากไปถึงกองการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม ว าให�ช วยเร งทําให�ผมหน อย เพื่อให�ทุกอย างราบรื่น
และอีกเรื่องที่จะขอขอบคุณกองช างเมื่อเช�าผมก็ได�เจอคุณนันทวี 
ขออนุญาตที่ เอ ยนาม เพราะเราถ ายทอดสดอยู พี่น�องก็ได�
สอบถามถึงมาว ารถที่จะเข�าไปช วยในเขตของตําบลกําแพงก็ต�อง
แจ�งตรงนี้ให�พี่น�องประชาชนได�รับทราบว า รถจะเข�าไปหลังจาก
วันที่  15 กันยายน ไปแล�วผมคิดว าน าจะวันที่  16-17 
กันยายน จะเข�าไปอยู ที่ตําบลกําแพง และทําทั้งหมดตลอดสาย 
และก็ให�ช วยทําถนนต อไปหลายปUแล�วที่เราไม ได�ทํา เส�นจากบ�าน
หาญที่จะไปออกปLาเสม็ด พี่น�องชาวปLาเสม็ดโดยเฉพาะผู�ใหญ 
ขาว ได�แจ�งมาว าประสานพี่น�องประชาชนหมดแล�วว าขออุทิศ
พื้นที่เพื่อตัดถนนตรงนั้นให�ทะลุเพื่อที่จะความสะดวกสบายที่จะ
เกิดขึ้นและก็ฝากกองช างไปอีกนิดหนึ่งว าถนนที่ผมกล าวไปแล�ว
เมื่อตอนที่ผมกล าวถึงข�อบัญญัติเมื่อตะกี้ ถนนสายที่จะออกไป
ทางบ�านหาญทางโรงโม หินเพราะว าเส�นนี้เปTนหลุมเปTนบ อเยอะ
มากซึ่งติดกับท าน สจ.เอียด ชูช วย เปTนหลุมเปTนบ อพอสมควร
เส�นนี้ชาวตําบลน้ําผุด ตําบลเขาขาว ที่จะเดินทางไปโรงพยาบาล
ละงูก็ใช�เส�นทางนี้เนื่องจากว าเปTนหลุมบ อค อนข�างจะมากแล�ว
ตอนนี้ และผมได�อภิปรายในการประชุมสภาเมื่อครั้งก อนในเรื่อง
ของช องเขาไฟสัญญาณบอกทางและก็โดนขโมยไปตรงช องเขา
นั้นทั้งสองฝD�งเลยซึ่งผมก็มีรูปภาพได�ประสานกับช างเรียบร�อย
แล�วผมขอฝากไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณประเสรฐิ  แซ อึ้ง 
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นายประเสรฐิ  แซ�อึ้ง - ท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ ท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรง
เกียรติ ทุกท าน ผมพูดสั้นนะครับ พอดีมีงานประเพณีของอําเภอ
ทุ งหว�า ไม ทราบว ามีเงินอุดหนุนจากองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลบ�างไหม ถึงความเดือดร�อนของพี่น�องประชาชนอีกเรื่อง
หนึ่ง ท าเทียบเรือบ�านท าอ�อย ท านนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ตอนนั้นก็สร�างตอนสมัยท านนายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ท านปDจจุบัน อังโชติกุล ตอนนี้น้ําเค็มกัดเหล็ก
เกือบจะทรุดตัวและเปTนอันตรายต อพี่น�องประชาน ถ�ามี
งบประมาณก็ช วยลงไปซ อมด�วยนะครับ หรือไม ก็ให�วิศวกรลงไป
ดูก อน มันอันตรายมากรับน้ําหนักทั้งหลังคา ทั้งพื้นหนักหลาย
ตันมาก พี่น�องก็ร�องเรียนผมมาว าให�นําไปพูดในสภาฯแห งนี้ด�วย
และก็มีอีกเรื่องหนึ่งไม ทราบว าท านประธานสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล เรียกผมได�ไหมเพราะว าพูดแล�วไม ทํา เรื่อง
กล�องวงจรปYดเวลามีปDญหาเดือดร�อนและเมื่อวานผมไปพบพี่
น�องประชาชน ที่ สภ.ทุ งหว�า มีความเดือดร�อนเรื่องรถชนกับเด็ก
และก็หนีและไม มีกล�องวงจรปYดเลย สี่แยกตรงนั้นและในตลาด
ทุ งหว�าก็แคบมากเวลามีเหตุการณ�เอาไม ทันเพราะกล�องวงจร
ปYดสําคัญจริงๆถ�าพูดแล�วไม ทําผมก็เสียความรู�สึก ผมขอฝากไว�
เท านี้ครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ขอบคุณครับท านประธาน ไม มีอะไรแล�วครับเมื่อสักครู 
ท านประเสริฐ แซ อึ้ง ได�ถอนคําพูดไปแล�ว ถอนคําว าแดกครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญท านนายกฯช้ีแจง ครับ 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่
เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�
ทรงเกียรติ ทุกท าน ก็จะขออนุญาตช้ีแจงในส วนที่ท านสมาชิกฯ
ได�ให�ความเห็นในเรื่องของถนนริมคลองที่โคกประดู  จริงๆแล�ว
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�ใช�เครื่องจักรไปกุยทางไปให�
ส วนหนึ่งผมอยากจะให�อย างนี้ครับ คือถนนริมคลองสายนี้นั้น 
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โดยข�อเท็จจริงแล�วมันควรจะเปTนถนนขององค�การบริหารส วน
ตําบล หรือเทศบาลตําบลของพื้นที่ น่ันโดยหลักการเพราะฉะนั้น
ในส วนของการเกรดและจะบดอัดเปTนถนนผมอยากจะให�
องค�การบริหารส วนตําบลทําหนังสือมาอีกสักรอบ แล�วก็ระบุมา
ด�วยว าเขาจะดูแลน้ํามันเช้ือเพลิงให�เรา คือถ�าหากว าอยู ๆเขาไม 
รับทราบเลยและเราไปทําให�เขาโดยที่เขาไม รู�เรื่องเลยนั้น เดี๋ยว
ถนนสายนั้นมันจะกลายเปTนถนนของเราโดยปริยาย โดยอํานาจ
หน�าที่นั้นถนนที่มันไม ได�ใช�ข�ามเขตระหว างสององค�กรปกครอง
ส วนท�องถิ่นนั้น อยู ในท�องถิ่นเดียวมันต�องเริ่มต�นจากท�องถิ่น
เจ�าของพื้นที่ก อนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตรบกวนท านสมาชิก
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�กลับไปประสานเจ�าของ
พื้นที่ว าให�ขอความอนุเคราะห�ให�เราไปดําเนินการให�และก็
อาจจะตั้งงบในส วนของน้ํามันเช้ือเพลิงให�เราหน อยก็ได�เปTนไป
ตามหลักการ โครงการผีโบ�ผมอยากจะเรียนว าจริงๆแล�วในอดีต
นั้นองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเราได�ตั้งงบไปสนับสนุน
กิจกรรมแต ปรากฏว า 2 ปUหลังเราไม สามารถตั้งได�แล�วเพราะว า
ทาง สตง.นั้นมาตรวจโครงการแล�วก็ให�ความเห็นว าโครงการนี้
มันเปTนโครงการเฉพาะพื้นที่ไม ใช เปTนโครงการในภาพรวมของ
จังหวัดตอนหลังนี้ในเมื่อเขาให�ความเห็นในลักษณะอย างนี้
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลก็เลยไม ได�ตังงบประมาณให�แต 
ว าก็ยังไปมีส วนร วมกับพื้นที่ ที่เขาดําเนินการอยู และก็ไปทุก
ปUงบประมาณน าจะตั้งไม ได�แล�ว ส วนเรื่องของท าเรือบ�านท าอ�อย
ก็คงจะฝากกองช างไปตรวจสอบดูนะครับว าสภาพตอนนี้มัน
ยังไง จําเปTนต�องรื้อทําใหม หรือซ อมได�หรือไม ถ�าซ อมจริงๆแล�ว
งบประจําที่เราตั้งไว�ก็สามารถนําไปใช�ซ อมแซมได�อยู ก็คงจะ
ช้ีแจงแค นี้  

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน ผมจะขอย้ํากําหนดการ
ที่จะนัดประชุมสภา กําหนดนัดประชุมสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปU 2562 
วาระที่สอง และวาระที่สาม  ผมจะนัดประชุมวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล วันนี้ก็ใช�เวลาไปพอสมควรและได�พิจาณาข�อ



~	๔๖	~	

 
วาระสําคัญๆหลายอย าง ขอขอบคุณคณะผู�บริหารและสมาชิกฯ
ทุกท านที่เข�าร วมประชุม ผมขอเลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  14.00 น.   
 

  
 


