
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี 1  ประจําป%  ๒๕63 

วันท่ี   5 สิงหาคม   ๒๕63 
เวลา  10.00น. 

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.นายประมวล   ธรรมรักษา เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
4.นายอรุณ   โต1ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
5.นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  5   
6.นายอะหมาด   หลงจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  8 
7.นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง    เขต  9  
8.นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
9.นายเอียด   ชูช วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
10.นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า       เขต  1 
๑1.นายสานิตย�   ยอดรุ ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
12.นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   
13.นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
 1.นายธรรมศักดิ์   แดงน�อย รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล        คนที่ 2 
  

 

 

 

 

 

 “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.นายวิบูลย�   โต1ะขุนนุ�ย ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3.นายวรรโณ  เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4.นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5.นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 1 
6. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร� รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลคนที่ 2 
7.นายประพันธ� สารานพคุณ หัวหน�าสํานักปลัดฯ 
8.นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
9.นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑0.นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
11. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง ผู�อํานวยการกองช าง 
๑2.นายอรุณ  อาดํา แทนผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑3.นางสาวนารียา  หนุนอนันต� ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
14.นางอรรถยา  อารีกุล ผู�อํานวยการกองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
15.นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
16.นางอภิญญา  ถีระวงศ� นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
17.นางสาวบุษยรัตน�  บัวดวง นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ 
18. นางจิญมน  แสงจันทร� เจ�าพนักงานธุรการ   ชํานาญงาน 
19.นายมารุต   โขขัด ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
20.นายเจษฎา   กาสาเอก ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
21.นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด!วยใจเป&นธรรม” 
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รายชื่อผู/เข/าฟ6งประชุม 
1. นางสาวพัสรีย�นิลวรรณ  หัวหน�าฝIายเร งรัดและจัดเก็บรายได� 
2. นางสาวปวีณา  เอียดนุช  เจ�าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
3. นางปุญณิศา  ช วยนุ�ย  หัวหน�าฝIายส งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
4. นางสาวกชพรรณ  ห อจันทร�  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 
5. นางสาวฟารีด1ะ  สาเก  เจ�าพนักงานธุรการ  สวท.สตูล 
6. นางนลธพรรณ  สังฆโต  หัวหน�าฝIายสังคมสงเคราะห� 
7. นายปรีชา  เกื้อกิจ  นายช างไฟฟNา อาวุโส 
8. นางสาวอัญชกุล  ศรีทัพ  นักสื่อสารมวลชน ชํานาญการ 
9. นายศิริ  มรรคาเขต  นายช างไฟฟNา ชํานาญงาน 
10. นายประสิทธิ์  บาหลัง  นายช างไฟฟNา 
11. นางสาวอริสรา  บินหา  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ชํานาญงาน 
12. นายกันตภณ  แพ งเมือง  เจ�าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
13. นางสาวนวพร  สุขธร  เจ�าพนักงานธุรการ 
14. นางสาวสุธิษา  ตั้งเซ ง  เจ�าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
15. นางจิราพร  สมาธิ  เจ�าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
16. นายบันดาล  ศิรโิรสน�  นายช างไฟฟNา ปฏิบัติงาน 
17. นางสาวฐิตาญาดา  ชุมจีน  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
18. นางสาวศุภิกา  จูฑะวนิช  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
19. นายอดิศักดิ์  บินสอาด  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
20. นายชมลเดช  ช่ืนกิจรุ งเรือง  ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
21. นางสาวศมนวรรณ  พันธ�อยู   ผู�ช วยนักพัฒนาชุมชน 
22. นางสาวนุชจริยา  มรรคาเขต  ผู�ช วยเจ�าพนักงานธุรการ 
23. นายรัชกุล   สิงหา  นักศึกษาฝPกงาน 
24. นายสักริยา  เบ็ญหมาน  พนักงานขับรถ สวท.สตูล 
 
 
 
 
 

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.2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตามระเบียบวาระของ
การประชุมที่ได�จัดวางบนโต1ะท านแล�ว 

 ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องที่ประธานจะแจ�งต อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  1 .1เนื่ องจากองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มี
ข�าราชการมารับตําแหน งใหม หลายท าน ก็ยินดีต�อนรับ ขอเชิญ
ท านรองปลัดฯรายงานตัวต อสภาฯครับ 

รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่ 

นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร� เคารพ ท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และก็
คณะผู�บริหารองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล หัวหน�าส วน
ราชการสังกัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และก็เจ�าหน�าที่ 
ที่เกี่ยวข�องทุกท าน ดิฉัน นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร� รองปลัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ซึ่งเดิมก็เปTนผู�อํานวยการกอง
แผนองค�การบริหารส วนจังหวัดยะลา ซึ่งได�เดินทางมารับ
ตําแหน งใหม  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2563 ในส วนตรงนี้ก็จะขอ
ปฏิบัติหน�าที่ร วมกับฝIายนิติบัญญัติและยังเปTนทั้งในฝIายของ
บริหารก็จะใช�ความรู�ความสามารถและพร�อมรับฟVงข�อเสนอแนะ
เพื่อนํามาปรับใช�ในการบริหารงานช วยขับเคลื่อนนโยบายของ
ท านคณะผู�บริหาร ซึ่งได�แถลงนโยบายไว�ในที่ประชุมสภาแห งนี้ 
เพื่อประโยชน�สุขของประชาชนของชาวจังหวัดสตูล ด�วยความ
มุ งม่ันอุตสาหะ และก็ยึดกระบวนการมีส วนร วมของทุกภาคส วน 
และก็สําหรับภูมิลําเนาของดิฉัน อยู ที่ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ขอบคุณค ะ 
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ประธานสภาฯ - ต อไปเชิญท านปราโมทย�  หมาดทิ้ง  ที่ได�รับตําแหน งเปTน
ผู�อํานวยการกองช าง  เชิญพูดคุยในสภาฯ ครับ 

ผู/อํานวยการกองช�าง - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ ท านสมาชิกผู�ทรงเกียรติ  

นายปราโมทย�  หมาดท้ิง ทุกท าน คณะผู�บริหาร หัวหน�าส วน ทุกท าน กระผม นาย
ปราโมทย�  หมาดทิ้ง ตําแหน ง ผู�อํานวยการกองช าง ก็รู�สึกเปTน
เกียรติที่สภาแห งนี้ได�สละเวลาให�ผมได�มาแสดงความรู�สึกก อน
อื่นผมต�องขอขอบคุณองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ได�รับ
โอนตัวผมเอง ตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจเมื่อปU 2546 
คือผมได�มาวันที่ 2 มกราคม 2546 และผมถือว าองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเองเปTนที่บ มเพาะวิชาให�กับผม จนทําให�
กระผมมาถึงวันนี้ ในฐานะผู�อํานวยกองช าง ผมขอใช�ความรู�
ความสามารถที่มีอยู เพื่อปฏิบัติหน�าที่ร วมกับทางฝIายบริหาร 
ฝIายนิติบัญญัติ และเปTนกลไก ในการพัฒนาท�องถิ่นเพื่อให�
จังหวัดสตูลก�าวหน�าต อไป สุดท�ายผมขอกล าวในที่ประชุมว าผม
เองจะทํางานในกองช างด�วยสโลแกนที่บอกไว�ว า ต�องพัฒนาคน 
พัฒนางาน พัฒนาองค�กร เพื่อพัฒนาท�องถิ่น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ต อไปเชิญข�าราชการที่มาใหม   เชิญคนที่ 1 รายงานตัวต อ
สภาฯครับ 

นางสาวพัชรีย�นิลวรรณ - เรียนประธานสภาฯที่ เคารพ ท านนายกฯ และคณะ
ผู�บริหาร ท านสมาชิกสภาฯ และหัวหน�าส วนราชการทุกท าน 
ดิฉันนางสาวพัชรีย�นิลวรรณ  ดํารงตําแหน ง หัวหน�าฝIายเร งรัด
และจัดเก็บรายได�  ขอบคุณค ะ 

ประธานสภาฯ - ต อไปเชิญคนที่ 2 ครับ 

นางปุญณิศา ช�วยนุ/ย - กราบเรียนท านประธานสภาฯ ท านสมาชิกสภาฯ คณะ
ผู�บริหาร และหัวหน�าส วนราชการทุกท าน ดิฉัน นางปุณณิศา
ช วยนุ�ย ตําแหน ง หัวหน�าฝIายส งเสริมและพัฒนาอาชีพ สังกัด 
กองส งเสริมคุณภาพชีวิต ขอบคุณค ะ 

ประธานสภาฯ - เชิญคนต อไป  

นางสาวปวีณา เอียดนุช - เรียนท านประธานสภาฯ ท านนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ท านสมาชิกสภาฯ และคณะผู�บริหาร และก็หัวหน�า
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ส วนราชการ ทุกท าน ดิฉัน นางสาวปวีณา เอียดนุช ตําแหน ง 
เจ�าพนักงานธุรการ ฝIายการบัญชี สังกัดกองคลัง ขอบคุณค ะ 

ประธานสภาฯ - เชิญคนต อไป  

นางสาวกชพรรณ ห�อจันทร� - เรียนท านประธานสภาฯ ท านสมาชิกฯ และคณะผู�บริหาร 
หัวหน�าส วนราชการ ทุกท าน ดิฉัน นางสาวกชพรรณ ห อจันทร�  
ตําแหน ง นักวิชาการพัสดุ ขอบคุณค ะ 

ประธานสภาฯ - ก็ยินดีต�อนรับทุกท าน และยินดีกับท านปราโมทย� หมาด
ทิ้ง ผู�อํานวยการกองช าง ที่อยู กันมานานแล�วท านก็ได�เลื่อนขึ้น
เปTนผู�อํานวยการกองช าง และก็ยินดีกับทุกท านด�วย แสดงว า
ประสิทธิภาพขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีสูงนะครับ 
และต อไปเรื่องที่ประธานฯจะแจ�งให�ที่ประชุมทราบ มีท าน
สมาชิกฯ นายธรรมศักดิ์  แดงน�อย ไม สบายและได�ขอลาปIวย   

  1.2กองแผนและงบประมาณ แจ�งเรื่อง ประกาศแก�ไข
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปU 2562 แก�ไขครั้งที่ 4/2563 ด�วย
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�ดําเนินการจัดทําและ
ประกาศแก�ไขแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปU 2562 แก�ไข
ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งได�รับความเห็นชอบและประกาศใช�แล�วเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
พ.ศ.2548  และแก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  หมวด
ที่ 4 ข�อ 21 วรรคสอง ซึ่งกําหนดให�เมื่อผู�บริหารท�องถิ่นได�
เห็นชอบแผนพัฒนาท�องถิ่นที่แก�ไขแล�ว ให�ปZดประกาศให�
ประชาชนทราบโดยเปZดเผยไม น�อยกว าสามสิบวัน นับแต วัน
ผู�บริหารท�องถิ่นเห็นชอบ พร�องทั้งแจ�งสภาท�องถิ่น อําเภอ และ
จังหวัดทราบ ดังนั้น เพื่อให�การปฏิบัติเปTนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก�ไขเพิ่มเติมดังกล าว 
จึงขอส งแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค�การ
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บริหารส วนจังหวัดสตูล ทราบต อไป หนังสือฉบับนี้สภาได�จัดส ง
ให�ท านสมาชิกสภาฯ แล�ว 

  1.3กองแผนและงบประมาณ แจ�งเรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปU 
พ.ศ.2563 ไตรมาสที่  3 (เดือนเมษายน –เดือนมิถุนายน 
2563) ตามที่สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล อนุมัติ
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ พ.ศ.
2563 เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจําปU พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และได�
ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 3  กันยายน 2562 นั้น บัดนี้ องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ได�ดําเนินงานโครงการตามข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 
ที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563) รายละเอียด
ปรากฏตามสรุปผลการดําเนินโครงการตามข�อบัญญัติ ประจําปU
งบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อทราบ หนังสือฉบับนี้สภาได�จัดส ง
ให�ท านสมาชิกฯสภาแล�ว 

  1.4 กองแผนและงบประมาณ แจ�งเรื่อง รายงานผลการ
ประเมินตนเองจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ�ช้ีวัด และค า
เปNาหมายขั้นตํ่า มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2563 และรายงานผลความพึง
พอใจของประชาชน องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พ.ศ.253
เพื่อรายงาน สภาฯได�จัดส งให�ท านสมาชิกสภาฯ แล�ว  

  1.5 กองแผนและงบประมาณ แจ�งเรื่อง ประกาศใช�
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปU  2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 
4/2563) ด�วยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได� จัดทํา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปU  2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 
4/2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการขจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พ.ศ.2548 และ
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แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เอกสารได�จัดวางบนโต1ะ
ท านแล�ว  

  1.6 กองแผนและงบประมาณ  แจ�งเรื่อง ประกาศใช�
แผนพัฒนาท�องถิ่น (2561-2565) องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปU  2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 
5/2563) และ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563) ด�วยองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล  ไดจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปU 2562 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/2563) และ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พ.ศ.2548 และแก�ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เอกสารได�จัดวางบนโต1ะท านแล�ว 

  1.7 กองแผนและงบประมาณ แจ�งเรื่อง ประกาศใช�
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปU 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2563) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พ.ศ.548 และแก�ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เอกสารได�จัดวางบนโต1ะท านแล�ว  ต อไป
จะแจ�งให�ท านสมาชิกฯทราบอีกเรื่อง ก็มีสถาบันพระปกเกล�า ที่
เชิญสมาชิกฯเข�าร วมอบรมเกี่ยวกับการศึกษาข�อกฎหมายต างๆ 
หลายสถาบัน ท านใดสนใจไปดูได�ที่กองแผน ฯ 

 ต อไปผมจะนําเข�าสู ระเบียบวาระที่ 2  

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ - สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปU พ.ศ.2563 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  เชิญเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม กล าวรายงาน 

เลขานุการคณะกรรมการ/ตรวจ - เรียนท านประธานสภาฯและสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  

รายงานการประชุม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวยาสนี  หลังจิ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได�ทําการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
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ประจําปU พ.ศ.2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยทําการ
ตรวจสอบ  

  ส วนที่ 1 ปกรายงานการประชุม ดังกล าว  
  ส วนที่ 2 รายช่ือสมาชิกสภาที่มาประชุม และไม มาประชุม 

ผู�เข�าร วมประชุม ผู�เข�าฟVงการประชุม 
  ส วนที่ 3เวลาเริ่มประชุม 
  ส วนที่ 4 ข�อประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ�งต อที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 3 กระทู�ถามไม มี 
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท�องถิ่น   
            ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล�ว ไม มี 
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม  4 เรื่อง  
  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ที่ได�มีท านสมาชิกฯอภิปราย 
 ส วนที่ 5 เวลาเลิกประชุมสภาดังกล าว 
 ส วนที่ 6 รายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้ง

ดังกล าวจึงเสนอให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
พิจารณาและรับรอง ต อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะแก�ไขรายงานการประชุมไหม ถ�าไม 
มีผมจะขอมติต อที่ประชุม ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ 13 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดไม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปTนมติเอกฉันท�  

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

พ.ศ.2564 วาระรับหลักการ   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วย ข�อบังคับการ

ประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ.2547 (แก�ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข�อ 47 ในการพิจารณาญัตติร างข�อบัญญัติวาระที่
หนึ่ ง  ให�ที่ประชุมสภาท�องถิ่นปรึกษาในหลักการแห งร าง
ข�อบัญญัติและลงมติว าจะรับหลักการแห งร างข�อบัญญัตินั้น 
หรือไม  หากมีสมาชิกสภาท�องถิ่นประสงค�จะอภิปราย ห�ามไม ให�
ลงมติก อนที่สมาชิกสภาท�องถิ่นได�อภิปราย ได�อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล�ว ขั้นรับหลักการ เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ เคารพ  และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรง
เกียรติก็ขอเสนอคําแถลงงบประมาณรายจ ายประจําปU
งบประมาณ พุทธศักราช 2564 คณะผู�บริหารองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ขอเสนอร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ าย
ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 

  ตั้งงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2564  
เปTนเงินจํานวน  324,000,000.- บาท 

 เหตุผล 
  1. เพื่อให�ส วนราชการขององค�การบริหารส วนจังหวัด

สตูล  ส วนราชการอื่น  และหน วยงาน/องค�กรอื่น  ได�มี
งบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2564  สําหรับ
ใช�เปTนหลักในการจ ายเงินของท�องถิ่น 

  2.เพื่อใช�ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู�บริหาร
ที่ได�แถลงไว�ต อสภาแห งนี้ 

  ท านประธานสภาฯ ที่เคารพก อนที่จะแถลงสาระสําคัญ
ของร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 
พ.ศ.2564  กระผมขอรายงานการบริหารงบประมาณในปUที่
ผ านมา  ดังต อไปนี้ 
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 1. สถานะการคลัง 
  1.1ในปUงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 

2563 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลมีสถานะการเงินดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จํานวน  261,934,881.36 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม  จํานวน  104,216,237.70 บาท 
   1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  55,662,399.18 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได�กันเงินไว�แบบก อหนี้ผูกพันและยังไม ได� 
          เบิกจ าย จํานวน 4 โครงการ รวม 9,962,000.00บาท 
   1.1.5 รายการที่ได�กันเงินไว�โดยยังไม ได�ก อหนี้ผูกพัน 
    จํานวน  39 โครงการ  รวม 14,381,120.12 บาท 

 1.2 เงินกู/คงค/าง    -ไม�มี- 
 2. การบริหารงบประมาณในป%งบประมาณ พ.ศ.2563 
  ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563  

  (1) รายรับจริง  จํานวน 240,248,324.99 บาท  
   ประกอบด/วย 
  - หมวดภาษีอากร   4,320,886.42 บาท 
  - หมวดค าธรรมเนียม ค าปรับ และใบอนุญาต 
     8,084,862.68 บาท  
  - หมวดรายได�จากทรัพย�สิน  3,597,025.35 บาท  
  - หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� 
     117,570.00 บาท  
  - หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด   117,901.09 บาท  
  - หมวดรายได�จากทุน     16,510.00 บาท  
  - หมวดภาษีจัดสรร   112,573,869.45 บาท 
  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  111,419,700.00 บาท  

  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให/โดยระบุวัตถุประสงค�  
   5,790,100.00 บาท  
  (3) รายจ�ายจริง จํานวน 148,086,472.86 บาท  
    ประกอบด/วย 
  - งบกลาง   12,451,292.94 บาท  
  - งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค าจ�างประจํา และ 
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     ค าจ�างช่ัวคราว)   50,854,486.52 บาท 
  - งบดําเนินงาน (หมวดค าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
     และหมวดค าสาธารณูปโภค) 81,568,528.40 บาท 
  - งบลงทุน(หมวดค าครุภัณฑ� ที่ดินและสิ่งก อสร�าง)  
     167,165.00 บาท  
  - งบรายจ ายอื่น(หมวดรายจ ายอื่น) 45,000.00 บาท 
  - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)   
  3,000,000.00 บาท   
  (4) รายจ ายที่จ ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให�โดยระบุ 
   วัตถุประสงค� จํานวน 4,271,786.66 บาท 
  (5) รายจ ายที่จ ายจากเงินสะสม  จํานวน  
   3,942,000.00 บาท 
  (6) รายจ ายที่จ ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  
   จํานวน  4,743,000.00 บาท  
  (7) รายจ ายที่จ ายจากเงินกู�  - ไม มี – 
  สาระสําคัญของงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ท านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ร างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีวงเงิน 
324,000,000.-บาท นี้เปTนการดําเนินนโยบายงบประมาณ
แบบสมดุล โดยจําแนกประมาณการรายรับได� ดังนี้ 

  1. รายได�จัดเก็บเอง 
   - หมวดภาษีอากร  เปTนเงิน  5,870,000.00 บาท 
   - หมวดค าธรรมเนียม ค าปรับ และใบอนุญาต  
      เปTนเงิน  10,091,300.00 บาท  
   - หมวดรายได�จากทรัพย�สิน   เปTนเงิน  
      5,150,000.00 บาท 
   - หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� 
   เปTนเงิน   120,000.00 บาท  
   - หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด เปTนเงิน 124,000.00 บาท 
   - หมวดรายได�จากทุน   เปTนเงิน  15,000.00 บาท 
   
  2. รายได�ที่รัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค�กรปกครองส วน 
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   ท�องถิ่น 
   - หมวดภาษีจัดสรร  เปTนเงิน 164,200,000.00 บาท 

  3. รายได�ที่รัฐบาลอุดหนุนให�องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
   - หมวดเงินอุดหนุน เปTนเงิน 138,429,700.00 บาท 

 ประมาณการรายจ�ายไว/ ท้ังสิ้น 324,000,000.00 บาท 
จําแนกตามแผนงาน ได�ดังนี้  

 ด/านบริหารท่ัวไป 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป เปTนเงิน 98,384,060 บาท  
     คิดเปTนร�อยละ  30.37 
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  เปTนเงิน   
     1,666,200 บาท คิดเปTนร�อยละ 0.51  

 ด/านบริการชุมชนและสังคม 
  -แผนงานการศึกษาเปTนเงิน 42,788,820 บาท  
  คิดเปTนร�อยละ  13.21 
  - แผนงานสาธารณสุข  เปTนเงิน 62,270,000 บาท 
     คิดเปTนร�อยละ  19.22 
  - แผนงานสังคมสงเคราะห� เปTนเงิน 300,000 บาท 
     คิดเปTนร�อยละ  0.09 
  - แผนงานเคหะและชุมชน  เปTนเงิน 3,270,000 บาท 
     คิดเปTนร�อยละ  1.01 
  - แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  เปTนเงิน  
     1,780,000 บาท คิดเปTนร�อยละ 0.55 
  - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  เปTนเงิน 
     28,579,700 บาท คิดเปTนร�อยละ  8.82  

 ด/านการเศรษฐกิจ 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เปTนเงิน   
     63,258,840 บาท คิดเปTนร�อยละ 19.52 
  - แผนงานกรเกษตร เปTนเงิน  1,930,000 บาท   
     คิดเปTนร�อยละ 0.60 
  

 ด/านการดําเนินงานอื่น 
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  - แผนงานงบกลาง  เปTนเงิน  19,772,380 บาท  
     คิดเปTนร�อยละ  6.10  
  โดยมีรายละเอียดโครงการแยกตามส วนราชการในสังกัด

องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ดังนี้  

 สํานักปลัดฯ 
 1. โครงการฝPกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร�าง 
       คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบจ.สตูล 120,000.-บาท 
 2. โครงการพัฒนากลไกการกํากับติดตามและประเมินผลการ 
       ปNองกันการทุจริต  20,000.-บาท  
 3. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบจ.สตูล 
 (BSC) 150,000.-บาท  
 4. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
 40,000.-บาท 
 5. โครงการ SatunGeopark Fossil Festival 200,000.-บาท  
 6. โครงการ Satun Halal Street  500,000.-บาท  
   7. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการท องเที่ยว    
        150,000.-บาท 
   8. โครงการจัดกิจกรรม Street Art  200,000.-บาท  
   9. โครงการจัดกิจกรรมส งเสริมการท องเที่ยวจังหวัดสตูล  
  200,000.-บาท  
   10. โครงการจัดงานแข งขันตกปลาบาราฟZชช่ิงคัพ 
  100,000.-บาท 
   11. โครงการจัดงานเทศกาลส งเสริมการท องเที่ยวอําเภอละงู          
  (ยอนหอยลอด)  150,000.-บาท  
   12. โครงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย�อาหารอร อย 
  ของดีที่ละงู (La-Ngu Food Festival)  200,000.-บาท 
 13.โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก�  300,000.-บาท  
   14. โครงการรักษ�เล ปIา เปZดฟNาอันดามันสตูล  
  1,800,000.-บาท   
   15. โครงการวันเต าโลก(World Turtle Day) 100,000.-บาท 
   16. โครงการส งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�การ 
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   ท องเที่ยวในระดับภูมิภาค  500,000.-บาท 
   17. โครงการส งเสริมการท องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล  
    200,000.-บาท 
   18. โครงการสร�างสรรค�สื่อประชาสัมพันธ�การท องเที่ยว  
   200,000.-บาท 
   19. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู�เกี่ยวข�องกับการ 
   ท องเที่ยวอุทยานธรณโีลกสตูล  100,000.-บาท 
   20. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการท องเที่ยว   
   400,000.-บาท 
   21. ค าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร�าง ณ ท า 
   เทียบเรือปากบารา  255,000.-บาท 

  รวม  5,885,000.-บาท  
 กองกิจการสภาฯ 
   1. ค าใช�จ ายในการเลือกตั้งเพื่อจ ายเปTนกรณีเลือกตั้งภายใต�

สถานการณ�ปกติ จํานวน 15,000,000.-บาท และกรณี
ภายใต�สถานการณ�แพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน า 
2 0 1 9   จํ า น ว น   3 ,0 0 0 ,0 0 0 . -บ า ท  ง บ ป ร ะม า ณ 
18,000,000.-บาท  

   2. โครงการ อบจ.พบประชาชน งบประมาณ   
 1,300,000.-บาท 
   3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการ 
        ปฏิบัติงาน  งบประมาณ  600,000.-บาท 
   4. ค าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด จํานวน 435  
        เครื่อง สําหรับใช�ในกรณีที่มีการจัดการเลือกตั้งในช วง 
        สถานการณ�แพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
        2019  งบประมาณ  1,000,500.-บาท 
   5. โครงการอบรมส งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
        งบประมาณ  100,000.-บาท 

  รวม  21,000,500.-บาท  
  
 กองแผนและงบประมาณ 
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   1. โครงการพัฒนาความรู�และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
       งบประมาณ  1,500,000.-บาท 
   2. โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล งบประมาณ  
       100,000.-บาท 
   3. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล  
       งบประมาณ  50,000.-บาท 
   4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตร�การ 
  พัฒนาของ อปท.จังหวัดสตูล  งบประมาณ  600,000.-บาท 

   5. โครงการจ�างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. สตูล  
 งบประมาณ  200,000.-บาท 

 รวม  2,450,000.-บาท  
 กองคลัง 
   1. โครงการฝPกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังของ อบจ. 
       สตูล งบประมาณ  50,000.-บาท 
   2. โครงการอบรม/สัมมนาผู�ประกอบการที่ชําระภาษีและ 
       ค าธรรมเนียมบํารุง อบจ. งบประมาณ  100,000.-บาท 

 รวม  150,000.-บาท  
 กองช�าง 
   1. โครงการส งเสริมการปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบประมาณ  100,000.-บาท  
   2. โครงการส งเสริมการให�ความรู�ด�านภัยพิบัติจังหวัดสตูล 

งบประมาณ  100,000.-บาท  
   3. โครงการอบรมและฝPกซ�อมแผนการปNองกัน และบรรเทาสา

ธารณภัย(อัคคีภัย)ในอาคารสํานักงาน งบประมาณ 50,000.-
บาท  

   4. โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน 
งบประมาณ  3,000,000.-บาท  

   5. โครงการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล งบประมาณ 
270,000.-บาท  

   6. ค าซ อมใหญ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งบประมาณ  
500,000.-บาท  
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   7. โครงการก อสร�างคูระบายน้ําถนนสาย สต.ถ.1-0002 

บ�านควนเก –บ�านอุใดเจริญ เพื่อจ ายเปTนค าก อสร�างคูระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม น�อยกว า 0.390 กิโลเมตร 
ตามแบบแปลนของ อบจ.สตูล และแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ อปท. งบประมาณ  2,260,000.-บาท  

   8. โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ�านนาง
แก�ว-บ�านปาแก บ อหิน เพื่อจ ายเปTนค าก อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 611 
เมตร ผิวทางหนา 0.15 เมตร ไหล ทางข�างละ 0.50 เมตร ตาม
แปลนของ อบจ.สตูลที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ อปท. งบประมาณ  3,100,000.-บาท  

   9. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0004 บ�านวังใหญ -
บ�านเกาะไทร เพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟVลล�
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ไหล ทางข�างละ 
1.00 เมตร ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร ตามแปลนของ อบจ.
สตูล ที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. 
งบประมาณ  5,404,800.-บาท  

   10. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0009 บ�านควน
ไสน-คลองละงู เพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงถนนผิบจราจรลาดยาง
แอสฟVลท�คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ไหล ทางไม 
น�อยกว าข�างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบจ.สตูล ที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ อปท.(งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,527,500 บาท ได�รับ
การจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 13,747,000 บาท 
และ อบจ.สตูล สมทบ 10% จํานวน  1,527,500 บาท  
งบประมาณ  1,527,500.-บาท  

   11. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.10083 หมู ที่ 1 ต.
กําแพง อ.ละงู จ.สตูล เพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟVลท�คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 5.00 เมตร 
ไหล ทางข�างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.794 กิโลเมตร ตาม
แปลนของ อบจ.สตูล ที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ อปท.  งบประมาณ  2,669,800.-บาท  
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   12. โครงการปรับปรุงถนสาย สต.ถ.1-0094 บ�านเขียด

แก�ว-ต.อใดเจริญ เพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟVลท�คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ไหล ทางไม 
น�อยกว าข�างละ 1.0 เมตร ระยะทาง 1.015 กิโลเมตร ตาม
แปลนของ อบจ.สตูล ที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ อปท.  งบประมาณ  4,450,300.-บาท  

   13. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0057 บ�านน้ําหรา  
-บ�านควนกาหลง เพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟVลท�คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ไหล ทาง
ข�างละ 1.0 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตามแปลนของ 
อบจ.สตูล ที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.  
งบประมาณ  5,800,000.-บาท  

   14. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0002 บ�านควนเก 
- อุใดเจริญ เพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาด
ยางพาราแอสฟVลท�คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร 
ไหล ทางไม น�อยกว าข�างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.300 
กิโลเมตร ตามแปลนของ อบจ.สตูล ที่กําหนด และแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.  (งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
29,680,000.-บาท ได�รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จํานวน 26,712,000.-บาท และ อบจ.สตูล สมทบ 10% 
จํานวน 2,968,000 บาท) งบประมาณ  2,968,000.-บาท  

   15.โครงการซ อมแซม/ปรับปรุงท าเรือบ�านท าอ�อย หมู ที่ 1 
ตําบล ทุ งหว�า เพื่อจ ายเปTนค าปรับปรุงท าเทียบเรือบ�านท าอ�อย 
ขนาดกว�าง  14 เมตร ยาว 48 เมตร ตามแปลนของ อบจ.สตูล 
ที่ กํ าหน ด  แล ะแบบม าตรฐ านงานทาง สํ าห รับ  อปท .  
งบประมาณ 8,700,000.-บาท  

   16. ค าปรับปรุงบํารุงรักษา หรือซ อมแซมเครื่องจักรกล ที่ดิน 
และสิ่งก อสร�าง ที่อยู ในความรับผิดชอบของ อบจ. งบประมาณ 
1,300,000.-บาท  

   17. ค าใช�จ ายในการจ�างสํารวจออกแบบโครงการที่ อบจ.
ดําเนินการ งบประมาณ  500,000.-บาท  

   18. โครงการคลองสวยน้ําใส งบประมาณ  300,000.-บาท 
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   19. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค�เครือข าย Green City 

งบประมาณ  200,000.-บาท  
   20. โครงการท�องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ�พื้นที่สี เขียว 

งบประมาณ  30,000.-บาท 
   21. โครงการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะ  งบประมาณ  
100,000.-บาท  

  รวม    43,330,400.-บาท 

 กองการศึกษาฯ 
   1. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการศึกษา   
       งบประมาณ  100,000.-บาท 
   2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล  
        งบประมาณ  20,000.-บาท 
   3. โครงการนิเทศการศึกษา  งบประมาณ  20,000.-บาท  
   4. โครงการส งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
        นิคมพัฒนา ผัง6  งบประมาณ  1,560,000.-บาท 
   5. โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต างประเทศให�กับโรงเรียน 
        นิคมพัฒนา ผัง6  งบประมาณ  660,000.-บาท 
   6. ค าปรับปรุง/ซ อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ   
       งบประมาณ  150000.-บาท   
   7. โครงการส งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนําร องเน�น   
        หลักสูตรเฉพาะด�าน  (หลักสูตรกีฬา)  งบประมาณ     
        1,500,000.-บาท 
   8. โครงการแข งขันมหกรรมและวิชาการนักเรียนศูนย� 
  การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 5 จังหวัด 
  ชายแดนภาคใต�  งบประมาณ  200,000.-บาท 
   9. โครงการส งเสริมแข งขันทักษะวิชาการให�กับศูนย�การศึกษา 
  อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประจําจังหวัดสตูล     
  งบประมาณ 510,000.-บาท   
   10. โครงการส งเสริมทักษะวิชาการให�แก นักเรียนศูนย� 
  การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดจังหวัดสตูล  งบประมาณ   
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  150,000.-บาท   
   11. โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปZดโลก 
  ทัศน�ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม  งบประมาณ 
  650,000 บาท  
   12. โครงการส งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (บ�าน 
  กาเน1ะ)  งบประมาณ   50,000.-บาท    
   13. โครงการจัดการแข งขันกีฬาจาบังเกมส� งบประมาณ   
  350,000.-บาท 
   14. โครงการจัดการแข งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัด             
  สตูล   งบประมาณ  500,000.-บาท   
   15. โครงกรจัดการแข งขันฟุตบอลสตูลลีก  งบประมาณ    
   2,800,000.-บาท   
   16. โครงการจัดการแข งขันวอลเลย�บอลสตูลลีก   
   งบประมาณ   1,000,000.-บาท   
   17. โครงการจัดการแข งขันเซปVกตะกร�อ(สตูลคัพเขาน�อย    
  เกมส�)    งบประมาณ  150,000.-บาท   
   18. โครงการจัดงานวันเด็กแห งชาติ  งบประมาณ   
   1,000,000.-บาท   
   19. โครงการพัฒนาบุคลากรด�านการกีฬา   
   งบประมาณ  200,000.-บาท   
   20. ค าปรับปรุง  ซ อมแซม บํารุงรักษาสนามกีฬา อบจ.สตูล  
   มาตรฐานแห งที่ 2  งบประมาณ   500,000.-บาท   
   21. ค าปรับปรุง ซ อมแซม  บํารุงรักษาสนามกีฬา อบจ.สตูล  
   งบประมาณ   900,000.-บาท   
   22. โครงการส งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล  
   งบประมาณ  700,000.-บาท   
   23. โครงการแข งขันว าวประเพณีจังหวัดสตูล  
   งบประมาณ  2,700,000.-บาท   
   24. โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา(อิดิ้ลฟZตรี)  
   งบประมาณ  500,000.-บาท   
   25. โครงการศาสนิกสัมพันธ�  งบประมาณ 150,000.-บาท  
   26. โครงการส งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 
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  งบประมาณ   2,000,000.-บาท     
   27. โครงการส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
  มุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย�คลองช�าง)  งบประมาณ   
  300,000.-บาท  
   28. โครงการส งเสริมประเพณีชักพระ งบประมาณ   
   400,000.-บาท  
   29. โครงการอบรมครูผู�สอนการอ านอัลกรุอานตามแนว 
  กีรออาตี   งบประมาณ  250,000.-บาท  
   30. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให�แก ผู�นับถือศาสนา 
  พุธ    งบประมาณ  100,000.-บาท   
   31. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให�แก ผู�นับถือศาสนา 
   อิสลาม  งบประมาณ  200,000.-บาท   
   32. โครงการอบรมส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ 
   เยาวชน “รากแก�วแห งปVญญา” งบประมาณ   
   70,000.-บาท   
   33. โครงการจัดงานรําลึกเกียรติประวัติท านศาสดามูฮัมหมัด 
   งบประมาณ   400,000.-บาท   
   34. โครงการส งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา  
   วันเข�าพรรษา  งบประมาณ  40,000.-บาท  
   35. โครงการส งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
   วันมาฆบูชา  งบประมาณ  70,000.-บาท  
   36. โครงการส งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
   วันวิสาขบูชา  งบประมาณ  100,000.-บาท   
   37. โครงการอบรมศีลจาริณี งบประมาณ 100,000.-บาท 
   38. โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร�อน   งบประมาณ 
   200,000.-บาท  

  รวม    21,250,000.-บาท  
  

 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6  
   1. โครงการสนับสนุนค าใช�จ ายการบริหารสถานศึกษา 
       งบประมาณ  10,007,700.-บาท 
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   2. ค าอาหารเสริม(นม) งบประมาณ  1,200,000.-บาท  

  รวม    11,207,700.-บาท  
 กองพัสดุ ฯ 
   1. โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง 
        งบประมาณ  50,000-บาท   

  รวม   50000.-บาท  
 กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1. โครงการส งเสริมสุขภาพและปNองกันโรคด�านสาธารณสุข 
        งบประมาณ    100,000.-บาท 
   2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน 
        งบประมาณ   1,000,000.-บาท  
   3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ  งบประมาณ  
  100,000.-บาท 
   4. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านสวัสดิการสังคม 
  งบประมาณ   100,000.-บาท  
   5. โครงการช วยเหลือประชาชนของ  อบจ.สตูล งบประมาณ  
  200,000.-บาท  
   6. โครงการจัดการแข งขันกีฬาผู�สูงอายุ   งบประมาณ  
  300,000.-บาท  
   7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล  งบประมาณ  
  300,000.-บาท 
   8. โครงการพัฒนาเสริมสร�างเครือข ายผู�นําด�านสุขภาพ  
  งบประมาณ   200,000.-บาท  
   9. โครงการรณรงค�ปNองกันและแก�ไขปVญหายาเสพติด   
  งบประมาณ   150,000.-บาท  
   10. โครงการส งเสริมและพัฒนากลุ มอาชีพและผลิตภัณฑ� 
  OTOP  งบประมาณ  150,000.-บาท  
   11. โครงการส งเสริมการลงทุน  งบประมาณ   
  150,000.-บาท 
   12. โครงการRice Up the Change สร�างสรรค�เยาวชน 
   พันธ�สตูล  งบประมาณ  350,000.-บาท  
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   13. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านการเกษตร  
   งบประมาณ  100,000.-บาท  
   14. โครงการส งเสริมอาชีพเกษตร  งบประมาณ  
   200,000.-บาท  
   15. โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร�  งบประมาณ 
   1,000,000.-บาท  
   16. สมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห งชาติ “กองทุน 
  ฟ��นฟูสมรรถภาพที่จําเปTนต อสุขภาพระดับจังหวัด” 

 งบประมาณ   1,550,000.-บาท  

  รวม    5,950,000.-บาท  
 รวมท้ังสิ้น    111,273,600.-บาท  

 ท านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
  สาระสําคัญของงบประมาณรายจ ายประจําปUงบประมาณ 

พ.ศ.2564  ที่คณะผู�บริหารองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลได�
แถลงมาทั้งหมด  เปTนส วนสําคัญของกรอบและแนวทางหลักใน
การใช�จ ายงบประมาณของท�องถิ่นที่คณะผู�บริหารทําขึ้นเพื่อ
วางรากฐานในการพัฒนาท�องถิ่น  โดยมุ งหวังให�ทุกภาคส วน   
ไม เฉพาะแต หน วยงานภาครัฐ  ใช�กลไกด�านงบประมาณเข�าไป
ร วมในการพัฒนาและแก�ไขปVญหาเศรษฐกิจ  สังคม และความ
ม่ันคงของท�องถิ่น   คณะผู�บริหารได� เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณตามร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายฉบับนี้  เพื่อ
สนับสนุนกลไกที่จะดูแลพี่น�องประชาชนจังหวัดสตูล  ให�
สามารถดํารงชีวิตอย างมีความสุข  และมีความสมานฉันท� 

  กระผมหวังเปTนอย างยิ่งว า  ท านประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาฯ ทุกท าน  จะให�การสนับสนุนและรับหลักการแห ง
ร างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายฉบับนี้  รวมทั้งดําเนินการ
ตามขั้นตอนจนประกาศใช�บังคับเปTนกฎหมายเพื่อเปTนหลักใน
การใช�จ ายเงินให�เกิดผลดีต อท�องถิ่นจังหวัดสตูลต อไป 

  ทั้งนี้  ขออนุมัติต อสภาแห งนี้เพื่อแก�ไขรายละเอียดในส วน
ที่เกิดจากความผิดพลาดทางธุรการด�วย จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯ ผู�ทรงเกียรติ ก อนที่ท านจะอภิปราย ผมจะ
ขออนุมัติ ตรงนี้ก อน ที่ท านนายกฯได�ขออนุมัติมาเพื่อจะแก�
คําผิดในทางธุรการ คือท านขออนุมัติต อสภาแห งนี้เพื่อจะแก�
คําผิดทางธุรการเกี่ยวกับข�อบัญญัตินี้ ท านสมาชิกฯท านใดเห็น
เปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม มีแสดงว าสภาฯอนุมัติให�ท านแก�คําผิด
ทางธุรการได�ตามที่ท านแถลงมา  ต อไปเชิญท านสมาชิกฯ
อภิปรายครับ  เชิญท านศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกฯ ผู�
ทรงเกียรติ  ท านประธานฯครับ งบประมาณรายจ ายประจําปU
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเราได�ผ านคณะกรรมการพัฒนา
องค�การบริหารส วนจังหวัด มาบางส วนซึ่งเท าที่ดูในรายละเอียด
นี้ แต ละกองงานที่ของบประมาณมานั้น ขอกันมาเยอะ ท าน
ประธานสภาฯลองสังเกตอันนี้ครับที่แนบไปนั้น ผลสรุปการ
ดําเนินการโครงการตามญัตติงบประมาณรายจ าย ปU พ.ศ.
2563 ไตรมาสที่ 3  ก็แสดงว าสิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายน และ
ตอนนี้ก็ เ ข� า สู ไตรมาสที่  4  ซึ่ ง เปT นไตรมาสสุดท�ายของ
ปUงบประมาณ และเราจะสังเกตเห็นว าแต ละกองงานจะขอ
งบประมาณมาเยอะมาก อย างเช นปU 2563 เราจะเห็นว า 
สํานักปลัดฯ ขอมาทั้งหมด  26 โครงการ ยกเลิกไป 4 โครงการ 
จํานวนโครงการที่ยังไม ดําเนินการอีก 10 โครงการ  กอง
กิจการสภาฯ ยังไม ดําเนินการอีก  3 โครงการ กองคลัง 1 
โครงการ  กองช าง 9 โครงการ  กองการศึกษาฯ ขอมา 46 
โครงการ ยังไม ได�ดําเนินการอีก 19 โครงการ กองส งเสริม
คุณภาพชีวิตขอมา 18 โครงการ ยังค�างอยู อีก 6 โครงการ 
ยกเลิกไป 3 โครงการ ถ�าเราสังเกตตรงนี้แสดงว าการทํางาน
ของแต ละกองงาน ผมก็ไม ทราบ แต ถ�าดูตรงนี้โครงการมันน�อย 
แต ถ�าเรามาดูเรื่องการเบิกจ ายงบประมาณ สํานักปลัดฯเบิกจ าย
ไปแล�วประมาณ 45 % กองกิจการสภาฯประมาณ 10% กอง
แผนแลงบประมาณ  16% กองคลัง 17%  กองช าง 8% กอง
การศึกษาฯ 33% กองพัสดุฯ  100% กองส งเสริมคุณภาพชีวิต 
8% ถ�าเรามองการทํางานจากไตรมาสของงบประมาณปUที่ผ าน
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มา และเรามาดูในงบประมาณที่ ตั้งไว� เปTนความโชคดีของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ผู�บริหารมีการทําโครงการ
ต างๆของบประมาณลงไป ปUที่แล�วเราได�ทําโครงการทั้งหมดใน
โครงสร�างพื้นฐาน 8 โครงการ งบประมาณที่ได�มาทั้งหมด
ประมาณสามสิบสามล�านกว าบาท  สิ่งเหล านี้ถ�าเราใช�งบเฉพาะ
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเองนั้น ไม สามารถที่จะทํา
ได�ขนาดนั้น แต ว าเรามีงบอุดหนุน มันถึงจะทําได� เพราะงบเรา
ที่ว าทําไม ได�นั้นก็เพราะงบประมาณเราไม เพียงพอมันไปตกอยู 
ตามกองงานต างๆ ที่เราทํากันมา สําหรับปUนี้นั้นผมจะดําเนินการ
พูดในโอกาสต อไป แต ก็ต�องขอขอบคุณสําหรับโครงการปUนี้ของ
พื้นที่อําเภอละงูที่ได�ถนน ซึ่งผมก็เรียกร�องในสภามานานมาก 
ถนนของสายลําตาตู ซึ่ ง เปTนพื้นที่ซึ่ งผมเรียกว าหมู บ�าน
ข�าราชการ ในทางเส�นนั้นก็เปTนเส�นทางที่ไปสู กุโบร�ของพี่น�องชาว
มุสลิม ก็ได�งบประมาณมาแล�วก็ดีใจมาก ก็ขอขอบคุณแทนพี่
น�องประชาชนด�วย และอีกโครงการหนึ่งก็คือควนสไน-คลองละ
งู ได�มาประมาณ 3 กิโลเมตรกว าๆ และก็ต�องขอขอบคุณที่ได�
งบประมาณมา จริงๆแล�วมันมีอีกเยอะ ที่เราจะต�องทําในเรื่อง
ของโครงสร�างพื้นฐาน และผมจะให�ท านประธานฯดูว า
งบประมาณมันอยู ตรงไหนบ�าง เราสามารถจะทําอะไรได�บ�างผม
ยกตัวอย าง เช น บ�านอุไรท าค าย เราทําไปแค ครึ่งทางและยัง
เหลืออีกประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรกว าๆ ก็จะสุดเส�นทางซึ่งจะ
เปTนการรองรับการท องเที่ยวของถ้ําอุไรทอง และพื้นที่ข�างในนั้น
เปTนท าเรือประมงพื้นบ�านของพี่น�องปIาฝาง พี่น�องบ�านอุไร พี่
น�องบ�านทุ งเสม็ด และพี่น�องจากตําบลเขาขาว ขึ้นมาทําประมง
พื้นบ� านและออกไปอาหารทะเล ตรงนี้ผม เองได� ไปขอ
งบประมาณเพื่อนฝูงมาสร�างสะพาน ซึ่งก็จะชํารุดอีกแล�ว สร�าง
ไปประมาณ 3-4 ปUได�แล�ว เพื่อให�พี่น�องได�ใช�ประโยชน�กัน  เส�น
นี้ถ�าทําสุดก็จะเปTนเรื่องที่ดี อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกผ านท าน
ประธานฯก็คือ ถนนทางเข�าสนามกีฬา ตอนนี้เราทําเปZดถนน
เรียบร�อยแล�ว แต ชาวบ�านก็บอกมาว ามันเปTนฝุIน จริงๆสนาม
กีฬามีคนใช�เยอะมากในแต ละวัน ตรงนี้น าจะมีงบประมาณ
สนับสนุน เพื่อให�เรียบร�อย และถนนที่สร�างไว�แล�วันปล อยไว�นาน
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มันก็จะชํารุดไปก็ต�องฝากเอาไว�ด�วย และเรามาดูงบประมาณ
รายจ ายปU 2564 อันแรกค าประโยชน�ตอบแทนอื่นๆ ในหมวด
ของประโยชน�ตอบแทนอื่นๆ อันที่สาม ท านประธานฯก็ได�ฝากผม
เอาไว�ตรงนี้ให�ผมช วยนําเสนอด�วยว า เงินรางวัลประจําปUหรือ
โบนัส ทั้งหมด ตั้งไว� 8,000,000.-บาท ซึ่งข�าราชการเราก็
ย�ายออกไปเยอะ อย างองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ต�อง
เรียนก อนว ายังขาดแคลนข�าราชการอีกเยอะ ในหลายๆกองาน
ซึ่งยังๆไม เพียงพอ ไม ว าจะเปTนครูที่โรงเรียนขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลเอง ในองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลก็ยังขาด
บุคลากร ซึ่งไม แน ใจว าตั้งไว�สูงไปหรือเปล า งบประมาณตรงนี้
ถ�าลดลงได�ก็เอาไปสร�างโครงสร�างพื้นฐานได� และมาดูในส วน
ของสํานักปลัดฯ เรามาโครงการที่ 7 โครงการขับเคลื่อนสตูล
ด�านการท องเที่ยว ตั้งงบประมาณไว� 150,000.-บาท และ
โครงการที่ 9 โครงการจัดกิจกรรมส งเสริมการท องเที่ยวสตูล 
ตั้งงบประมาณไว� 200,000.-บาท รวมทั้งหมด 300,000.
บาท โครงการอย างนี้มันน าจะเดินทางไปด�วยกันได� ผมมองว า
อย างนั้นเพื่อใช�งบประมาณไม ต�องซ้ําซ�อน  โครงการที่ 11 นั้น 
เราจะสังเกตเห็นว าโครงการส งเสริมเทศกาลท องเที่ยว อําเภอ
ละงู หรือยอนหอยหลอด ซึ่งปUที่แล�วผมก็ได�พูดถึงว าโครงการนี้
จัดหลายวัน และจัดหลายคืน เปTนการสร�าง GDP ให�กับอําเภอ
ละงู แต เราอุดหนุนงบประมาณเขาไปเพียง 150,000.-บาท 
โครงการมรกตอันดามันมหัศจรรย�อาหารอร อยของดีที่ละงู ตั้ง
งบประมาณไว� 200,000.-บาท โครงการนี้เปTนโครงการที่ใหญ 
มากเปTนโครงการที่สร�างรายได� ให�กับพี่น�องชาวอําเภอละงู 
มากมาย เราตั้ งงบประมาณแค เพียง 200,000.-บาท  
โครงการที่ 15 โครงการวันเต าโลกตั้งไว� 100,000.-บาท 
ทั้งหมดนี้เปTนโครงการที่สร�าง GDP ให�กับอําเภอละงู สร�าง
รายได�ให�กับพี่น�องชาวอําเภอละงู เราสมควรที่จะตั้งงบประมาณ
สนับสนุนไปให�มากกว าที่เปTนอยู ทุกวันนี้  และข�อที่ 13 โครงการ
จัดอบรมมัคคุเทศก� ตั้งงบประมาณไว� 300,000.-บาท และไป
ดูข�อที่ 20 การพัฒนาศักยภาพของบุคากรด�านการท องเที่ยว 
ตั้งงบประมาณไว� 400,000.-บาท ซึ่ง 2 โครงการนี้รวมกัน
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แล�ว 700,000.-บาท ซึ่งผมคิดว าการอบรมมัคคุเทศก�กับ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการท องเที่ยว ผมคิดว า
มันน าที่จะไปด�วยกันได� ผมคิดว าเราตั้งไว�สูงเกิน แต อีกโครงการ
หนึ่งคือโครงการที่ 17 โครงการส งเสริมการท องเที่ยวโดย
ชุมชน ตั้งงบประมาณไว�  200,000.-บาท ผมคิดว าตรงนี้เปTน
การสร�างรายได�กับพี่น�องในพื้นที่ และเราน าจะเพิ่มงบให�เขาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให�ควงมอยู รอดของการท องเที่ยวชุมชน แต เรา
กลับไปตั้งในส วนที่เปTนการฝPกอบรมหรือจัดอบรมมากกว า 
ต อไปผมจะมาพูดถึงในเรื่องของกองการศึกษาฯ โครงการจัด
แข งขันตะกร�อ สตูลเขาน�อยคัพตั้งงบประมาณไว�  150,000.-
บาท มากกว างานวันเต าโลกอีก เท ากับงานยอนหอยหลอด แต 
จัดกี่วันรู�ไหมครับ ผมคิดว าการสร�าง GDP ผมว ามันได�น�อยกว า
แน นอน แต งบประมาณที่กองการศึกษาฯตั้งไว�ให�เขามันมากกว า
ที่สํานักปลัดฯตั้งไว�ให�กับกลุ มต างๆ และที่ผมตั้งข�อสังเกตคิดว า
เราน าจะมีการพัฒนา เราน าจะมีการคิดอะไรให�มันเยอะกว านี้
และในส วนของกองส งเสริมคุณภาพชีวิต คือผมสังเกตว าตอนนี้
เราใช�คําว าขับเคลื่อนเยอะ ผมไม แน ใจว าในส วนต างๆ เปTนไปได�
ยังไง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน ก็
น าจะเปTนอนามัยเก าซึ่งทุกวันนี้เปลี่ยนช่ือเปTนโรงพยาบาลชุมชน 
อันนี้ก็น าจะเปTนการพัฒนา ไม แน ใจว าเปTนเงินอุดหนุนหรือเปล า 
ตั้งไว� 1,000,000.-บาท และเราลองสังเกตโครงการที่ 8 การ
ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านสวัสดิการสังคม โครงการที่ 19 
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด�านเกษตร เราจะมีแต การ
ขับเคลื่อนๆ โครงการที่  11  โครงการส งเสริมการลงทุน 
โครงการที่ 14  โครงการส งเสริมอาชีพเกษตร อันนี้เปTนการ
ส งเสริม ซึ่งผมไม แน ใจว าส งเสริมการลงทุน หรือส งเสริมในเรื่อง
ของการเกษตร มันจะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อย างไร ถ�า
เปTนไปได�เราสามารถมาทําได�เราลดส วนต างๆตรงนี้ลงไปได�ผม
คิดว างบประมาณตรงนี้นั้น มันสามารถนําไปสร�างโครงสร�าง
พื้นฐานที่ยังขาดแคลนอยู อีกมาก สําหรับในพื้นที่จังหวัดสตูล
ของเรา และในหลายๆที่ แต ก็ยังโชคดีว าได�งบอุดหนุนมาจาก
ส วนกลางมากพอสมควรที่จะทําให�องค�การบริหารส วนจังหวัด
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สตูลเราสามารถพัฒนาไปได�ก็ต�องขอบคุณคณะผู�บริหารที่มี
ความสามารถในการทํางาน แต ก็ต�องขอฝากแต ละกองงานว าใน
การตั้งงบประมาณในแต ละปUนั้น ต�องคํานึงถึงผลประโยชน�ที่เกิด
กับพี่น�องประชนด�วย เพราะว าโครงสร�างพื้นฐานยังขาดแคลน
อีกมาก แต ว าเราไม สามารถที่จะพัฒนาลงไปได�  เพราะ
งบประมาณเรามีเพียงแค นี้ ผมขออนุญาตตั้งข�อสังเกตร าง
งบประมาณรายจ ายปU พ.ศ.2564 ไว�แค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกฯ ผู�
ทรงเกียรติ ทุกท าน ตามที่ท านนายกฯได�แถลงมานั้น ในส วนของ
กองการศึกษาฯ ในฐานะที่อยู จังหวัดสตูลมีคนนับถือศาสนา
อิสลามประมาณ  70% และโครงการที่เยาวชนมุสลิมที่จะ
ได�รับนั้น ประมาณ 5 โครงการ งบประมาณทั้งหมดอยู ที่ 
1,810,000.-บาท  และถ�ารวมทั้งหมด 10 โครงการ ก็
รวมๆอยู ที่ 5,310,000.-บาท ดิฉันก็อยากให�ท านนายกฯได�
พิจารณาด�วยว า จังหวัดสตูลมีคนนับถือศาสนาอิสลามอยู เปTน
จํานวนมาก และก็โครงการที่ได�รับนั้นรู�สึกว ามันจะไม เหมาะสม
กับงบประมาณที่ตั้งไว� ก็ขอให�นายกฯโปรดพิจารณาด�วย  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม  เชิญท านนายกฯ ช้ีแจง ในส วนที่สมาชิก
สภาฯได�อภิปราย   

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกฯ ผู�
ทรงเกียรติทุกท าน ก็ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องราวที่ท านสมาชิกฯได�
อภิปรายให�ความเห็นไว�เมื่อสักครู  ที่สมาชิกฯเห็นว า โครงการ
ของปUงบประมาณ 2563 นั้น มีอยู หลายโครงการในช วง
ปลายปUนี้ที่ยังไม ได�ดําเนินการ ผมอยากจะเรียนอย างนี้ว า ปกติ
แล�วนั้นถ�าเปTนปUทั่วๆไปที่ไม มีสถานการณ�โรคโควิด นั้น โครงการ
เหล านี้ที่เปTนโครงการกิจกรรม เราจะพยายามเร งรัดให�มันเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งหมด แต ปUนี้เนื่องจากสถานการณ�โรค
โควิด ผมอยากจะเรียนว ามีหลายโครงการที่เราฟVนธงไว�แล�วว า
ไม สามารถดําเนินการได�ตามช วงเวลา อันนั้นก็คืองดจัดไป ส วน
อีกหลายโครงการที่ยังชะลออยู เพื่อดูถานการณ�ว าจะทําได�มาก
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น�อยแค ไหนเพียงใด โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้ ผมอยากจะ
เรียนว าองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ระดมโครงการต างๆ 
เยอะแยะมากมาย เปTนเดือนที่สถานการณ�โควิดบรรเทาลง
มาแล�ว เพราฉะนั้นโครงการต างๆจะเกิดขึ้นในเดือนนี้มาก และ
อาจจะต อเนืองไปถึงต�นเดือนกันยายน ซึ่งผมเข�าใจว าก็คงจะมี
อีกหลายโครงการเหมือนกัน ที่สุดท�ายแล�วก็ไม ได�ดําเนินการ 
และก็อยากจะเรียนให�ท านสมาชิกฯ ทุกท าน ได�ทราบว าในปUนี้
เท าที่ประมาณการรายรับที่เราตั้งไว�เงินน าจะไม เข�าเปNาถึง
ประมาณเกือบๆสามสิบล�านบาท ซึ่งจะเปTนเรื่องของผลกระทบ
จากโควิดด�วย เพราะฉะนั้นคิดว าโดยสถานการณ�โดยภาพรวม
แล�ว โครงการที่เราได�ยกเลิกไปหรือกําลังจะยกเลิกต อไปกับเงิน
งบประมาณที่จะเข�ามาไม เต็มนั้น มันพอที่จะสมดุลกันก็คิดว าใน
ส วนนี้  โดยปกติแล�วองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรา 
อยากจะเรียนว าเราก็พยายามดําเนินการโครงการตามแผนงาน
ที่เราได�กําหนดไว� โครงการทุกโครงการมีแผนดําเนินการอยู ซึ่ง
ถ�าหากว ามีเกิดเหตุเฉพาะหน�า หรือมีเหตุจําเปTนจะต�องเลื่อน ก็
จะมีการขอเลื่อน ถ�าโครงการไหนทําไม ได�จริงๆก็ขอยกเลิก หรือ
ของดไปก็ว ากันไปตามระบบ ในส วนของงบโบนัสผมอยากจะ
เรียนว าปUที่แล�วเราตั้งไว�ประมาณเจ็ดล�านเศษๆ ปกติแล�วเราจะ
มอบค าตอบแทนพิเศษนี้ให�กับพนักงาน คือตามระเบียบตอน
หลังนี้กําหนดไว�เกิน 1.5 เท าของเงินเดือน ซึ่งเราก็จะใช�อยู 
ประมาณเจ็ดล�านเศษๆปUนี้ถ�าท านมองว าข�าราชการย�ายออก ก็
จริ งอยู  แต ที่ เข� ามาใหม ก็ เยอะโดยภาพรวมของจํานวน
ข�าราชการของจํานวนบุคลากรขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ในปU 2563 ที่ผ านมา กรมจัดสอบหลายรอบและก็ส ง
พนักงานข�าราชการเขามาให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
หลายคน โดยภาพรวมแล�วนั้น พนักงานเราเพิ่มขึ้น ลูกจ�างเรา
อาจจะลดลงนิดหน อยเพราะไปสอบได� แต ว าข�าราชการเราเพิ่ม
ขึ้นมาประมาณ 10 คน ในปU 2563 เพราะฉะนั้นเราก็ยังยึด
หลักประมาณ 1.5 เท าของเงินเดือน เพราะเราคิดว าปUนี้มันมี
โครงการหลายๆโครงการ และปUนี้ เราคาดหวังว ารางวัล
พระปกเกล�าที่ เ ราส ง เข� าประกวด เราน าจะผ านเกณฑ�
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พระปกเกล�าทองคํา ซึ่งถือว าเปTนความพยายามของเจ�าหน�าที่ใน
การทํางาน ก็คงจะต�องมีการให�โบนัสมีการตอบแทนซึ่งส วนนี้
เปTนส วนที่เปTนกําลังใจของพนักงานเจ�าหน�าที่ ซึ่งผู�บริหารผม
อยากจะเรียนว าตอนนี้ในการประเมินอะไรต างๆนั้น ประเมิน
บุคลากรรายบุคคลเลย ว าพึงพอใจกับการบริหารงานการให�
ผลตอบแทนของผู�บริหารหรือไม อย างไร เพราะฉะนั้นผมเองใน
ฐานะผู�บริหารเราก็ต�องพยายามทําทุกอย างไปตามระบบ และก็
ให�มันได�ความยุติธรรมกับทุกภาคส วน ส วนรายละเอียดของ
โครงการต างๆหลากหลายโครงการที่ท านสมาชิกฯได�อภิปรายไว�
ว างบประมาณมากบ�าง หรือน�อยบ�าง ผมอยากจะเรียนว าอย าง
นี้โดยข�อเท็จจริงแล�วนั้น แต ละโครงการมันมีความเปTนมา และที่
ท านอภิปรายว าบางโครงการเอามารวมกันมันซ้ํากัน จริงๆแล�ว
เปTนคนละส วน องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรานั้น โดยหลัก
ในการทําแผนโดยหลักในการทํางบประมาณตอนหลังเราเอา
โครงการต างๆ มารวมกันมากนักไม ได� ถ�าโครงการไหนที่มีความ
ชัดเจนหรือว าวัตถุประสงค�ในการทําโครงการหรือทํากิจกรรม
เปTนอะไรอย างไรร วมกับใครมันต�องแยกออกมาเปTนข�อบัญญัติ 
เปT น โครงการๆไป เลย  คื อ เขาให�ทํ า เปT น โครงการย อย 
เพราะฉะนั้นพอเปTนโครงการย อยนั้น มันจะไม สามารถเอามา
รวมเปTนโครงการเดียวกันได� ส วนอีกอันหนึ่งที่ท านมองว า
บางครั้งงานใหญ งบประมาณทําไมน�อย ผมอยากจะเรียนว า
หลายๆโครงการเปTนโครงการร วม ไม ใช ใช�เงินเฉพาะองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลอย างเดียว เราอาจจะร วมกับสํานักงาน
ท องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เช นผมยกตัวอย างง ายๆ ของอําเภอ
ละงูเทศกาลอาหารมรกตอันดามัน นอกจากของเราแล�ว ของ
เทศบาลแล�ว ตอนนี้ของบจากจังหวัดซึ่งระยะหลังเริ่มได�มา 
เพราะฉะนั้นงานก็จะใหญ ขึ้นได�โดยปริยายโดยเราเปTนจุดตั้งต�น
ให�และก็บางครั้งผมอยากจะเรียนว าในการทําร างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายนายกฯเองก็ค อนข�างจะอึดอัด เพราะว าเงิน
ที่เราลงไปแล�วในหลายๆโครงการ อยากจะดึงกลับอยากจะ
ลดลงมันลดไม ได�ค รับ  เพราะประชาชนบอกว าอย าลด 
ผู�ดําเนินการร วมบอกว าลดไม ได�แล�วแต โดยข�อเท็จจริงแล�ว
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งบประมาณในภาพรวม ท านสังเกตไหมปUนี้งบประมาณเราเหลือ 
324,000,000.-บาท ในขณะที่ปUที่แล�วงบประมาณเรา 
330,000,000.-บาท แต ผมอยากจะเรียนว าเม็ดเงินที่เรา
ได�มาบริหารจริงๆมันน�อยกว าปUที่แล�วเยอะ งบตั้งน�อยแล�วยังมี
ส วนอื่นที่เปTนงานนโยบายหรืองานอะไรต างๆที่เราต�องทําตาม
นโยบายของส วนกลางทําให�เราได�เงินจากส วนนี้เข�าไปช วยหรือ
เข�าไปทําซึ่งมันทําให�การบริหารงานอิสระหรืองานของเราที่จะ
ทําตามที่ใจเราคาดคิดนั้น เราทําได�ยากขึ้น โครงการต างๆเราทํา
ได�น�อยลงบางโครงการผมเอง บอกเจ�าหน�าที่ว าในเมื่อมันมี
ปVญหาอย างนี้ หลายๆโครงการที่เราทําทุกปUเราก็อาจจะต�องขอ
ต อรองว าขอเปTนปU เว�นปU  เพื่ อให�มี เ งินมาเหลือในการขอ
โครงสร�างพื้นฐาน ซึ่งเราจะประมาณการไว�ปUหนึ่งห�าสิบล�าน
บาทอย างน�อย ถ�ามากกว านั้นก็ดีแต ว าโดยปกติแล�วเปTนธรรม
เนียมปฏิบัติของเราก็คือว าในส วนของโครงสร�างพื้นฐาน ถ�าหาก
ว ามีเงินเหลือจ ายรายปUเราก็จะเอามาไว�ในโครงสร�างพื้นฐานเปTน
ส วนใหญ และปUนี้ผมอยากจะเรียนว าในการวางงบประมาณปU 
2564 นั้น ครุภัณฑ�ในสํานักงานท านจะสังเกตเห็นว าเราไม มี
รายการเลย ผมงดเลยบอกไม ให�ซื้อก อนรอเงินเหลือจ าย ถ�า
เหลือก็ซื้อแต ถ�าไม เหลือก็ไม ต�องซื้อน่ันคือความจําเปTนเราเห็น
ความสําคัญของการพัฒนา นั้นคือความหนักใจที่นายกฯจะต�อง
เล าให�ฟVง โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน ท าน
สมาชิกฯอาจจะเข�าใจผิด โครงการนี้จริงๆแล�วนั้น เราตั้งเปTนเงิน
อุดหนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ�เครื่องมือให�กับโรงพยาบาลอําเภอ 
โรงพยาบาลชุมชนหมายถึงโรงพยาบาลอําเภอ ไม ใช สถานี
อนามัย เพราะฉะนั้นเราจะมีคิวอยู ว าปUนี้ที่ไหนขาดอะไรยังไง ก็ปU
หนึ่งๆถ�าเปTนโรงพยาบาลเล็กก็อาจจะได�สัก 2 โรงพยาบาล แต 
ถ�าโรงพยาบาลใหญ ๆ ก็อาจจะได�แค  1 โรงพยาบาล ซึ่งเราก็เห็น
ว าในส วนของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเปTนโรงพยาบาลประจํา
อําเภอเอง จริงๆแล�วนั้นค อยข�างจะขาดแคลนอุปกรณ�อยู เยอะ
พอสมควร เราก็ช วยได�ตามอํานาจหน�าที่ ที่เรามีก็จัดสรรไปให� 
ส วนโครงการที่บอกว าเปTนโครงการขับเคลื่อน ส วนเปTนโครงการ
ของสภาฯที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลตั้งขึ้น 4 สภาฯ คือ 
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สภาเกษตร  สภาการท องเที่ยว สภาสวัสดิการและสังคม และก็
สภาการศึกษา  ในส วนนี้เราจะใช�คําว าขับเคลื่อนทั้งหมด 
เพราะฉะนั้นซึ่งเปTนงบปกติที่เราวางไว�ทุกปUและที่เราตั้งเขาเราก็
มาแล�วเราก็ต�องมีงบให�เขาทํางาน ในส วนที่สมาชิกฯอีกท านได�
อภิปรายในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ผมอยากจะเรียนว าเราก็พยายามสอบถามความ
ต�องการ เช น สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ปU
ที่ผ านนั้นจริงๆแล�วเราสนับสนุนอยู  2 โครงการ คือ โครงการจัด
งานวันเมาลิด และงานขับเคลื่อนมหกรรมวิชาการที่สํานักงาน
เปTนผู� จัดเปTนงบอุดหนุน ก็สอบถามกันเราเพิ่มงบให�ทั้ง 2 
โครงการ ในปU 2563 และก็ปU 2564 ก็ยังให�ยอดเท ากับปU 
2563 แต บังเอิญงานเมาลิดไม สามารถจัดได�แต งานมหกรรม
วิชาการนั้น รู�สึกตอนนี้กําลังดําเนินการอยู ซึ่งตรวจสอบเงินกัน
แล�วก็คงจะได�จัดภายในปลายเดือนนี้ทราบว าอย างนั้น เพราะผม
ใช�ความละเอียดในเรื่องของการตั้งงบของศาสนาพอสมควรเรา
มีทั้งพี่น�องที่นับถือศาสนาพุทธ และพี่น�องที่นับถืออิสลาม อยู ใน
พื้นที่เปTนสัดส วนพี่น�องมุสลิมมากว าเพราะฉะนั้น เราก็พยายาม
ดําเนินงานต างๆ ตั้งงบประมาณไว�ในสัดส วนที่เหมาะสมมีทั้ง 2 
ฝI าย  แต เ นื่ อ งจากพี่ น� อ งที่ นั บถือศาสนาพุทธน� อยกว า 
งบประมาณก็อาจจะน�อยกว า ซึ่งจริงๆในส วนนี้เราก็พยายาม
พิจารณาอย างรอบคอบ ซึ่งถ�าหากว าเพิ่มได�อีกไหมก็เพิ่มได�ครับ 
ถ�าจะเพิ่ม แต เพิ่มก็โคคงสร�างพื้นฐานอะไรต างๆ หรือโครงการ
ส งเสริมการท องเที่ยวอะไรต างๆ ก็อาจจะต�องตัดออกไป แต ถ�า
ท านสังเกตในตัวที่เปรียบเทียบร�อยละของโครงการกิจกรรม
ต างๆ กิจกรรมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เราใช�ตั้ง 8% กว าๆ 
ซึ่งเยอะอยู พอสมควรก็คิดว าตัวเลขที่นําเสนอต อสภาฯตรงนี้คง
จะมีความเหมาะสมพอสมควรในระดับหนึ่งอยู แล�ว แต ถ�าหากว า
จําเปTนก็อาจจะต�องว ากันในปUต อไป ในส วนของถนนทางเข�า
สนามกีฬาแห งที่ 2 อย างนี้ครับ คือจริงๆแล�วนั้นปUนี้โครงการลง
ที่อําเภอละงูค อนข�างเยอะมาก ผมก็เรียนตรงๆว าเกรงใจท าน
สมาชิกฯท านอื่นๆด�วย ก็คงจะไว�โอกาสต อไป และก็บังเอิญถนน
เราก็เพิ่งทําเสร็จอาจจะต�องรอให�มันยุบตัวให�ชัดเจน ซึ่งจริงๆ
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แล�วทางกองช างก็ขอมาแล�วแต ผมบอกให�รอไว�ก อน  ก็ขอฝากไว�
แค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณอาทิตย� 
สุวรรณโณ  

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท านผมอยากถามว าโครงการประเพณีลอยกระทง ของ
อําเภอมะนังไม ทราบว าปUนี้จะทํายังไงครับ เพราะผมยังไม เห็นมี
ในโครงการเลย พอดีนายกองค�การบริหารส วนตําบล เขาฝาก
ถามมาในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นจะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีเชิญท านนายกฯช้ีแจง
ในส วนที่สมาชิกฯอภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน คือเนื่องจากงบประมาณตัวนี้ จัดบ�างไม จัดบ�าง ปUนี้ก็ไม 
มีการย้ํามาชัดเจนว าจะจัดหรือไม จัด ทางเจ�าหน�าที่ ที่ลงใน
โครงการเขาก็เลยนึกว าไม จัด ก็เลยไม ได�ลงให� ถ�าจะจัดจริงๆก็
ต�องมาแจ�งว าจะจัดแน นอน เพราะว างานลอยกระทงนั้น หลาย
ครั้งที่เราวางงบลงไปแล�วไม ได�จัด บังเอิญปUที่ผ านมาก็รู�สึกไม ได�
จัด มาถามตอนนี้ไม ทันแล�วครับ   

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมมีเรื่องฝากเรื่อง ผู�ใหญ บ�าน หมูที่ 1 และก็เทศบาล
ตําบลฉลุง เกี่ยวกับเรื่องที่เขาได�ส งหนังสือมาเกี่ยวกับเรื่อวง
สะพานหลังสํานักงานอิสลาม เขาบอกว าได�ส งหนังสือมาแล�ว 
แต ว าทางนี้ผมก็ได�ประสานกับทางกองช าง ว าเขาจะลงไปดูและ
ผมคอยอยู ก็ยังไม ลงมา ผมขอฝากด�วย  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย ถ�าไม มีผมจะขอมติที่
ประชุม ขั้นรับหลักการ เชิญท านเลขาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม   13 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมเห็นชอบเปPนเอกฉันท�  12 เสียง 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา

ท�องถิ่น พ.ศ.2547 (แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
กระผมจะช้ีแจงทั้งหมดของข�อระเบียบให�เห็นความต างของการ
ทําข�อบัญญัติ  ข�อ 45 ญัตติร างข�อบัญญัติที่ประชุมสภาท�องถิ่น
ต�องพิจารณาเปTนสามวาระ แต ที่ประชุมสภาท�องถิ่นจะอนุมัติให�
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได� ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู�บริหารท�องถิ่นหรือสมาชิกสภาท�องถิ่น จํานวนไม น�อย
กว าหนึ่งในสามของจํานวนผู�ที่มีอยู ในที่ประชุม จะเปTนผู�เสนอก็
ได� เมื่อที่ประชุมสภาท�องถิ่นอนุมัติให� พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล�ว การพิจาณาวาระที่สองนั้น ให�ที่ประชุมสภาท�องถิ่น
เปTนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให�ประธานที่ประชุมเปTน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ญัตติ ร างข�อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม ได� และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให�กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว�
ไม น�อยกว ายี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแต สภาท�องถิ่นมีมติรับหลักการแห ง
ร างข�อบัญญัติงบประมาณนั้น  

  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล เสนอคําแปรญัตติ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน  ผมขอเสนอกําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติเปTนเวลา
ปฏิบัติราชการคือ 08.30 น. -  16.30 น.นับให�ไม น�อยกว า 
24 ช่ัวโมง เปTนวันที่ 6 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2563 และวันที่ 
10 สิงหาคม 2563 ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ส วนเวลาที่เหลือของวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เปTน
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร างข�อบัญญัตไิด�ประชุมเพื่อ
เลือกประธานและเลขานุการ เพื่อมารับคําแปร ให�ถูกต�องตาม
ระเบียบ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท านใดเห็นเปTนอย างอื่นไหม ถ�าไม มีต อไปเราจะ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามข�อบังคับ คือคณะกรรมการ



~	๓๕	~	

 
มีอย างน�อยไม ตํ่ากว าสามคน และไม เกินเจ็ดคน คือสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเราก็ไม ได�ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว�
ถาวร เราตั้งไว�ช่ัวคราว ครั้งก อนก็มีคณะกรรมการแปรญัตติชุด
หนึ่งแล�วก็หลังเสร็จภารกิจก็จบไป ต อไปจะเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติขึ้นมาใหม   จํานวน 7 คน  เชิญสมาชิกฯ เสนอ  เชิญ
คุณสมพล  อาดําเสนอคนที่ 1  

นายสมพล  อาดํา - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน  ผมขอเสนอนายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านสมาชิกฯจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม 
ถ�าไม มีเชิญเสนอคนที่ 2 เชิญคุณยาสนี  หลังจิ เสนอ 

นางสาวยาสนี หลังจิ - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ดิฉันขอเสนอ นายหรนอุศมา ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านสมาชิกฯจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม 
ถ�าไม มีเชิญเสนอคนที่ 3 เชิญคุณอะหมาด หลงจิ เสนอ 

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอ  นายอรุณ  โต1ะลาวัล ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านสมาชิกฯจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม 
ถ�าไม มีเชิญเสนอคนที่ 4 เชิญคุณศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล เสนอ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอ นางสาวยาน  หลังจิ  ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านสมาชิกฯจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม 
ถ�าไม มีเชิญเสนอคนที่ 5 เชิญคุณยาสนี  หลังจิ เสนอ 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ดิฉันขอเสนอนายประมวล  ธรรมรักษา ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านสมาชิกฯจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม 
ถ�าไม มีเชิญเสนอคนที่ 6 เชิญคุณสมพล  อาดํา เสนอ 

นายสมพล อาดํา - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน  ผมขอเสนอนายเอียด ชูช วย ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านสมาชิกฯจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม 
ถ�าไม มีเชิญเสนอคนที่ 7  เชิญคุณศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล เสนอ 
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นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน  ผมขอเสนอนายอะหมาด  หลงจิ ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านสมาชิกฯจะเสนอเปTนอย างอื่นไหม 
สรุปคณะกรรมการแปรญัตติ  7 คน ดังนี้  

  1. นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
  2. นายหรนอุศมา 
  3. นายอรุณ  โตRะลาวัล 
  4. นางสาวยาสนี  หลังจิ 
  5. นายประมวล  ธรรมรักษา 
  6. นายเอียด  ชูช�วย 
  7. นายอะหมาด  หลงจิ  
  หลังจากเลิกประชุมก็ขอให�คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประชุม ณ ห�องประชุมประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เพื่อ เลือกประธาน และเลขานุการ  และวันที่  11  
สิงหาคม  2563 ให�คณะกรรมการมาประชุมเพื่อพิจารณา 

  ต อไปกําหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจําปU พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาวาระที่สอง และวาระที่สาม 

  ผมกําหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปU 
พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณา วาระที่สอง และวาระที่สาม ในวันที่ 
13 สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

  ต�อไปผมจะนําเข/าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ในวาระอื่นๆนั้น ผมขออนุญาตหารือท านประธานฯผ าน
ไปยังคณะผู�บริหาร พื้นที่ถนนบ�านตูแตหรํา- ท าเรือบินตี ซึ่งผม
ก็ได�คุยมาหลายครั้งแล�วว าเปTนพื้นที่เส�นทางไปสู โรงเรียนเพียง
หลวงซึ่งเราทําไปแล�วส วนหนึ่ง แต ในอีกส วนหนึ่งยังติดอยู เรื่อง
ปVญหาซึ่งตอนนี้มันก็เปTนโคลน ก็อยากให�องค�การบริหารส วน
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จังหวัดสตูล ช วยจัดการตรงนี้ให�ด�วย เพราะตอนนี้โรงเรียนก็เปZด
แล�ว อีกเรื่องหนึ่งคือ ฝากไปถึงกองการศึกษาฯว า ที่สนามกีฬา
แห งที่สองขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรา หลังจากที่เรา
ทําถนนเสร็จมีความสวยงาม ผลปรากฏว ามีรถบรรทุกขนาด
ใหญ ไม ยอมไปใช�เส�นทางเดิมที่เปTนถนนขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลเดิมไม ค อยจะใช� ซึ่งมาใช�เส�นทางนี้หลายๆครั้งก็เกิด
ปVญหาก็เลยฝากว าในด�านหลังของสนามกีฬาที่ติดกับถนนของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเอง อยากให�ติดปNายก็ได� หรือ
ทํารั้วกั้น เพื่อไม ให�รถใหญ ผ านได�ใช�เฉพาะรถมอเตอร�ไซด�อย าง
เดียวที่ผ านเข�ามา เพราะคนมาใช�สนามกีฬาต�องเข�ามาทางด�าน
หน�าอยู แล�ว ก็ฝากตรงนั้นไว�ด�วย อีกอันที่จะต�องฝากก็คือ ผมก็
ฝากไว�นานมากเลยกับเรื่องนี้ ระเบียบการใช�สนามก็ยังไม เสร็จ
คณะกรรมการสนามก็ได�เสนอผ านมาทางสภาฯก็ยังไม เสร็จ
เรียบร�อย ก็ต�องฝากตรงนี้ว าไปเร งรัดให�สักนิด เพราะว าจะ
สะดวกกับพี่น�องประชาชนในการขอใช�สนาม ในการติดต อ
ประสานงานต างๆ ถ�าเรามีระเบียบการใช�สนามที่เรียบร�อยใน
การขอใช�สนามมันต�องขออนุญาตกี่วันหรือกี่เดือนอะไรแบบนี้ 
มันจะดีกว า และอีกเรื่องหนึ่งเมื่อตะกี๊ผมกําลังประชุมอยู และก็
ได�รับโทรศัพท�จากการไฟฟNาว าแจ�งเรื่องงบประมาณที่ส วนต าง
เขาแจ�งให�ช วยเร งสักนิดหนึ่งโทรมาหาผม ก็เลยแจ�งตรงนี้ให�
ทราบก็ขอขอบคุณและก็ขอฝากไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอาทิตย�  สุวรรณโณ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ชาวบ�านตําบลปาล�มพัฒนา หมู ที่ 2 ซึ่งมีเสาไฟฟNาปVก
อยู หน�าบ�าน และเปTนเขตความรับผิดชอบขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลโดยตรง ก็คือถนนสาย ผัง 6 ปาล�ม 5 ซึ่งเปTน
เสาไฟฟNาโซลาเซลล�ปVกอยู หน�าบ�าน เขาอยากถามว าทางกอง
ช างองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จะไปขอให�ย�ายออกได�ไหม 
และผมจะส งรูปภาพให�ผู�อํานวยการกองช างดูด�วย เราเข�าออก
ไม ได�ครับ และก็ขอให�ทางกองช างย�ายเสาไฟออก ขอฝากไว�แค นี้ 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯ ท านอื่นอีกไหม เชิญคุณสานิตย�  ยอดรุ ง 

นายสานิตย�  ยอดรุ�ง - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านผมมีเรื่องของถนนสายช องฮับ-บารายี มีหัวสะพานทรุด 
ฝากไว�แค นี้ครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม  ถ�าไม มีเ ชิญนายกฯช้ีแจงในส วนที่
สมาชิกฯได�อภิปรายมา  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ
ทุกท านมีเรื่องที่จะช้ีแจงก็คือถนนบ�านตูแตหรํา – ท าเรือบินตี 
จริงๆแล�วรู�สึกเหลืออยู ประมาณ 20 เมตร อะไรประมาณนี้ 
อยากจะเรียนว ากรมปIาไม�เปTนปVญหา จริงๆแล�วตอนแรกเราจะ
ทําให�สุดทางไปเลยแต กรมปIาไม�มาขวางไว� เขาว าคุณได�อนุญาต
แค นี้นะจําทําเกินไม ได� เพราฉะนั้นผมว าถ�าลาดยางน าจะลําบาก 
ถ�าหากว าจะให�ช วยบรรเทาความเดือดร�อน ถ�าเอาหินคลุกไปก็
อาจจะยังพอไหวเพราะว ามันไม ใช เปTนสิ่งก อสร�าง อยากจะทําให�
ในเมื่อเขามาทักท�วงไว�แล�วเราไม ปฏิบัติตามคือเปTนพื้นที่ของเขา
ก็ต�องขออนุญาตทําความเข�าใจกับประชาชนด�วย แต ถ�าหากว า
เปTนโคลนอยู ผมจะส่ังให�กองช างเอาหินคลุกไปลงให�สักหน อยก็
แล�วกัน ในส วนของสนามกีฬาแห งที่ 2 ท านสมาชิกฯก็ได�ฝาก
บอกไปยังเจ�าหน�าที่ ที่รับผิดชอบแล�วก็ขอให�เจ�าหน�าที่ไปเร งรัด
ในการดําเนินการด�วย ในส วนของค าไฟฟNาส วนต างผมรู�สึกว าผม
จะเซ็นผ านไปแล�วนะตอนนี้ไม แน ว าวางฎีกาเบิกแล�วยัง ก็เร งให�
ด�วย ส วนเรื่องของการย�ายเสาไฟคงไม มีปVญหา ผมไม แน ใจว า
ตอนที่เขาไปทํานั้น ทําไมไม แจ�งให�เขาย�ายเลย เพราะว าตัวนี้เพิ่ง
ทําใช ไหม งานรู�สึกว าจะส งมอบไปเมื่อไม กี่วันเอง วันหลังก็แจ�ง
สมาชิกฯเลย สมาชิกฯก็ได�มาแจ�งทางนี้จะได�ไม ต�องแก�ไขกัน
หลายรอบ ในส วนของบ�านช องฮับ– บารายี นั้น ที่บอกว าหัว
สะพานชํารุดนั้น เดี๋ยวจะให�เขาเอายางมะตอยไปเทให� ก็ขอช้ีแจง
แค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ก็ขอย้ํ าอีกรอบ คณะกรรมการแปรญัตติ  หลังจาก
รับประทานอาหารเสร็จแล�ว ก็เชิญประชุมที่ห�องประธานสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และก็ย้ําเปTนทางการอีกรอบ 
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วันที่  13  สิงหาคม  2563 เวลา  09.30 น. เชิญประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอขอบคุณท านสมาชิกฯทุก
ท านที่ ได�มาร วมประชุมและก็ได�พิจารณาได�อภิปรายกัน
พอสมควร ผมขอเลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา   13.30 น. 
  

 


