
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 1  ประจําป%  ๒๕๕9 

วันท่ี  11  สิงหาคม   ๒๕๕9 
เวลา    ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.  นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.  นายอนุสรณ�    มรรคาเขต    รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล    คนท่ี 1   
3.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก/ว รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล    คนท่ี  2 
4.  นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
5.  นายอรุณ   โต?ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 
6.  นายธรรมศักด์ิ   แดงน/อย   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง                     เขต  4   
7.  นางสาวยาสนี   หลังจิ    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5   
8.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  7 
9.  นายอะหมาด   หลงจิ                      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  8   
10. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 
11. นายศิริศักด์ิ   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
12. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑3. นายเอียด   ชูช�วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
14. นายประเสริฐ  แซ�อ้ึง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว/า      เขต  1   
๑5. นายสานิตย�   ยอดรุ�ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว/า      เขต  2 
๑6. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
17. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   
18. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
19. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ      เขต  ๑ 
20. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ      เขต  ๒ 
21. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
 
1.  นายอาบู  ฮะอุรา            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน               เขต  2  
                                                (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
2.  นายสมพล   อาดํา   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  9  
                                                (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
3.  นายอนัส   หะยีมะแซ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง           เขต  6   
                                                (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
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รายช่ือผู#เข#าร�วมประชุม  
๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
2.  นายเทิดศักด์ิ  สุระภินันท� เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
3.  นายวิบูลย�   โต?ะขุนนุ/ย ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
4.  นายวรรโณ  เวชศาสตร� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
5.  นายกอหรี   ปLญญายาว ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
6.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
7.  นางบุญยืน  รัตนชาตรี นักบริหารท/องถ่ินระดับกลาง 
8. นายประพันธ�  สารานพกุล นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง  
9. นางสาวเสาวณีย�   แซ�จิว นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑0. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑1. นางเกษร    เกตุแก�น นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
๑2. นายมงคล   ชุมทอง ผู/อํานวยการกองช�างระดับกลาง 
๑3. นายอมาตย�   สุปราณี นักบริหารงานศึกษาระดับกลาง 
๑4. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
15. นางอรรถยา   อารีกุล นักบริหารงานท่ัวไประดับต/น 
16. นายสุพจน�   นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไประดับต/น 
17. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานท่ัวไประดับต/น 
18. นายมารุต   โขขัด ผู/ช�วยเจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
19. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู/ช�วยเจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
20. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู/ช�วยเจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒1. นายปรีชา     อ�อนประชู ผู/ช�วยเจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒2. นายสุกิจ   สามี ผู/ช�วยเจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
23. นายสุเรน  ตาเดอิน ผู/ช�วยเจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
รายช่ือผู#เข#าฟ'งการประชุม 
1.  นางสาวสารี  คลายคลี่ นักสื่อสารมวลชลชํานาญการ 
2.  นายประเสริฐ  สุวรรณนิมิต นายช�างไฟฟQาปฏิบัติงาน 
3.  นายดิฐ  มรรคาเขต นายช�างไฟฟQาชํานาญการ 
4.  นายอูหมอด  มรรคาเขต นิติกรชํานาญการ 
5.  นางนุชลักษณ�  สุขประเสริฐ หัวหน/าฝTายส�งเสริมพัฒนาอาชีพ 
6.  นางสุณา  แสงจันทร� จนท.ธุรการชํานาญการ 
7.  นายกมลเดช ชื่นกิจรุ�งเรือง ผู/ช�วยเจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8  นางสาวนุจรี  ปVติเศรษฐ� เจ/าหน/าท่ีธุรการ 
9.  นางสุภา  อิทรคช หัวหน/าฝTายเร�งรัดและจัดเก็บรายได/ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.3๐ น. 
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ข#อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เม่ือสมาชิกฯมาครบองค�ประชุมแล/ว  ขอเชิญประธานสภา 
นายสะหรี  พันหวัง องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ข้ึนทําหน/าท่ี  ขอให/ทุกท�านยืนข้ึน 
ประธานสภาฯ - ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านรองนายกฯ  
นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย� ท�านสมาชิกผู/ทรงเกียรติทุกท�าน ท�านปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด

สตูล ท�านรองปลัดฯ ผู/อํานวยการกองสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล ทุกท�าน วันนี้เปYนการประชุม  สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1 
ประจําป% พ.ศ.2559   เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และเห็นชอบเรื่องสําคัญ
ต�างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ต�อไปผมจะนําเข#าสู�ระเบียบ
วาระท่ี 1  

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ 1.1  เพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามข#อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ�ายประจําป7 พ.ศ.2559  ไตรมาสท่ี 3  
 1.2  เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนา   จํานวน  3  เล�ม  
 ต�อไปผมจะนําเข#าสู�ระเบียบวาระท่ี 2   
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี   
ประธานสภาฯ 1  ประจําป7  พ.ศ.2559  เม่ือวันท่ี  3  มิถุนายน  2559   ขอเชิญ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล�าวรายงาน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน - คณะกรรมการตรวจรายงาน ได/ทําการตรวจรายงานการประชุม 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา สภาฯ โดยได/ตรวจทานตัวอักษร  และประโยคของถ/อยคําอภิปราย 

ตลอดจนมติของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ให/ถูกต/องตรงกับ
เทปบันทึกเสียง และการอภิปรายท่ีถูกต/องตรงกับผู/อภิปราย ท่ีทําการ
อภิปรายในการประชุมครั้งนั้น เม่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตรวจรายงานการประชุมเสร็จเรียบร/อย  จึงได/นําเสนอต�อสภาฯ 
เพ่ือพิจารณารับรองต�อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะแก/ไขรายงานการประชุม  เชิญคุณศิริศักด์ิ  
ประทีปรัศมีกุล   

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ขออนุญาตแก/ไขคําผิดในหน/าท่ี 4  ท่ีเขียนคําว�าพ้ืนท่ี บ/านน�า
ทับ คือ น�าทับ มันต/องมี ห นําหน/า ก็ขอแก/ตรงนี้ด/วย อีกขอความ คือ
หน/าท่ี 13 หลังป% พ.ศ.2560 ท่ีเขียนว�าฝากอีก 1 สาย  คือฝากถนนอีก 
1 สายในป% 2560 นี้ ถนนสายกุโบว� – ลําดาตู  ไม�ใช�ลําบาตู  แก/ไขตรง
นี้ด/วย  

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนจะแก/ไขอีกไหม  ถ/าไม�มีผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุม สมาชิกฯท�านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  20  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใด  ไม� เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม     

โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
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ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 20 เสียง  
 ต�อไปผมจะนําเข#าสู�ระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู#ถาม (ไม�มี)  
ประธานสภาฯ ต�อไปผมจะนําเข#าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท#องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล#ว  
ประธานสภาฯ (ไม�มี)   
 ต�อไปผมจะนําเข#าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม�   
ประธานสภาฯ ญัตติร� างข#อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจั งหวัดสตูล  เรื่ อง  

ข#อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป7งบประมาณ  พ.ศ.2560  
วาระรับหลักการ    

 เชิญนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล แถลงข#อบัญญัติ 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ด/วยคณะผู/บริหารองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ขอเสนอ

ร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2560  
ซ่ึงมีหลักการและเหตุผลดังนี้  หลักการ ต้ังงบประมาณรายจ�าย
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2560  เปYนจํานวน  282,578,000.- 
บาท   เหตุผล   1.  เพ่ือให/ส�วนราชการขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล  ส�วนราชการอ่ืน  และหน�วยงาน/องค�กรอ่ืน  ได/มี
งบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2560  สําหรับใช/เปYน
หลักในการจ�ายเงินของท/องถ่ิน   2.  เพ่ือใช/ในการดําเนินงานตาม
นโยบายของคณะผู/บริหาร ท่ี ได/แถลงไว/ต�อสภาแห� งนี้   ท� าน
ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ก�อนท่ีจะแถลงสาระสําคัญของร�างข/อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2560  กระผมขอ
รายงานการบริหารงบประมาณในป%ท่ีผ�านมา  ดังต�อไปนี้ 

 1. สถานการณ�คลัง  1.1  ในป%งบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันท่ี 
31 กรกฎาคม 2559 องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลมีสถานะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  269,172,860.22 บาท 

1.1.2     เงินสะสม  52,482,148.41 บาท 

1.1.3     ทุนสํารองเงินสะสม  48,438,570.76 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว/แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได/เบิกจ�าย  

      จํานวน 4 โครงการ รวม 18,917,000.00 บาท 

1.1.5      รายการท่ีได/กันเงินไว/โดยยังไม�ได/ก�อหนี้ผูกพัน  

      จํานวน 14 โครงการ รวม 46,102,900.00 บาท 
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 1.2 เงินกู#คงค#าง  - ไม�มี – 

 2.  การบริหารงบประมาณในป7งบประมาณ พ.ศ.2559  

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
 1.  รายรับจริงท้ังส้ิน  206,579,362.90 บาท  ประกอบด#วย 

หมวดภาษีอากร 7,145,648.42 บาท 

หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 2,080,894.60 บาท 

หมวดรายได/จากทรัพย�สิน 3,350,596.47 บาท 

หมวดรายได/เบ็ดเตล็ด 50,100.00 บาท 

หมวดรายได/จากทุน 550.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร 127,959,436.41 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 65,992,137.00 บาท 
 2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให#โดยระบุวัตถุประสงค�           

53,012,789.67  บาท 
 3.  รายจ�ายจริงจํานวน 116,818,550.01 บาท  ประกอบด#วย 
  
 
 

 

 

 

 

 
  
 4. รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให#โดยระบุวัตถุประสงค�         

43,164,539.55  บาท 
 สาระสําคัญของงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2560  

ท�านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%
งบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีมีวงเงิน 282,578,000.- บาท  นี้เปYนการ
ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุล โดยจําแนกประมาณการรายรับได/
ดังนี้ 

 1.  รายได/จัดเก็บเอง 
 - หมวดภาษีอากร  เปYนเงิน       8,593,000.00  บาท 

งบกลาง 5,723,898.17 บาท 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค�าจ/างประจํา  
และค�าจ/างชั่วคราว) 

52,026,315.59 บาท 

งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทน ใช/สอยและวัสดุ  
และหมวดค�าสาธารณูปโภค) 

47,136,265.26 บาท 

งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง) 2,233,460.00 บาท 

งบรายจ�ายอ่ืน (หมวดรายจ�ายอ่ืน) 100,000.00 บาท 

 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 9,598,610.99 บาท 
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 -  หมวดค�าธรรมเนียม  ค�าปรับและใบอนุญาต   เปYนเงิน2,232,000.00 บาท  
 - หมวดรายได/จากทรัพย�สิน   เปYนเงิน     4,100,000.00.- บาท   

  -  หมวดรายได/เบ็ดเตล็ด    เปYนเงิน          65,000.00.- บาท 
  -  หมวดรายได/จากทุน    เปYนเงิน   8,000.00.- บาท 
 2.  รายได/ท่ีรัฐบาลเก็บแล/วจัดสรรให/องค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
  - หมวดภาษีจัดสรร           เปYนเงิน     157,000,000.00 บาท

3.  รายได/ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให/องค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 

  -  หมวดเงินอุดหนุน    เปYนเงิน    110,580,000.00.- บาท
ประมาณการรายจ�ายไว#       ท้ังสิ้น  282,578,000.00.- บาท  
จําแนกตามแผนงาน ได/ดังนี้  

 ด#านบริหารท่ัวไป 
 -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  เปYนเงิน  69,077,620.00 บาท  คิด

เปYนร/อยละ 24.45 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   เปYนเงิน 1,623,000.00 บาท     

คิดเปYนร/อยละ  0.57 
 ด#านบริการชุมชนและสังคม  
 -  แผนงานการศึกษา   เปYนเงิน   37,528,320.00 บาท   คิดเปYน

ร/อยละ 13.28 
 -  แผนงานสาธารณสุข  เปYนเงิน   40,967,800.00 บาท  คิดเปYน

ร/อยละ 14.50 
 -  แผนงานสังคมสงเคราะห�  เปYนเงิน  1,000,000.00 บาท คิด

เปYนร/อยละ  0.35 
 -  แผนงานเคหะและชุมชน  เปYนเงิน  7,000,000.00 บาท   คิด

เปYนร/อยละ  2.48 
 -  แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน เปYนเงิน  1,960,000.00 

บาท  คิดเปYนร/อยละ  0.69 
 -   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ    เปYนเงิน   34,305,000.00 

บาท  คิดเปYนร/อยละ  12.14 
 ด#านการเศรษฐกิจ 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เปYนเงิน  69,246,300.00 

บาท   คิดเปYนร/อยละ   24.51 
 -  แผนงานการเกษตร    เปYนเงิน   4,800,000.00 บาท   คิดเปYน

ร/อยละ  1.70 
 ด#านการดําเนินงานอ่ืน 
 -  แผนงานงบกลาง   เปYนเงิน   15,069,960.00 บาท     คิดเปYน

ร/อยละ  5.33 



~	๗	~	

 

 ถ/าแยกตามส�วนราชการในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
ขอให/ท�านสมาชิกฯได/ดูในเอกสาร ร�างข/อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล  เรื่องงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.
2560    

 ของสํานักปลัดฯ  
 1.  โครงการค�าจัดทําเอกสาร หรือเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ภารกิจหน/าท่ี และ

ผลงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 1,500,000.-บาท   
 2.  โครงการฝ_กอบรมประสิทธิภาพและเสริมสร/างคุณธรรมจริยธรรม  

จํานวน 150,000.-บาท   
 3. โครงการเสริมสร/างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

จํานวน 150,000.-บาท  
 4. ค�าใช/จ�ายในการดําเนินผลการประเมินปฏิบัติราชการขององค�การ

บริหารส�วนจังหวัดสตูล จําวน 150,000.-บาท   
 5. ค�าใช/จ�ายในการดําเนินการจ/างองค�กร หรือสถาบันเพ่ือสํารวจ

ความพึงพอใจ จํานวน 40,000.-บาท  
 6. ค�าจ/างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียว จําวน 1,200,000.-บาท   
 7. โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยชุมชน จําวน 100,000.-บาท  
 8.  โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล ด/านการท�องเท่ียว   จํานวน    1,000,000.-

บาท  
 9.  โครงการอบรมมัคคุเทศก� 200,000.-บาท  
 10. โครงการเปVดฟQาอันดามัน สวรรค�สตูล จําวน 850,000.-บาท 

11. โครงการรักเล ปTาฟQาสตูล จํานวน  1,200,000.-บาท 
 12.  โครงการจัดกิจกรรมท�องเท่ียวจังหวัดสตูล  จํานวน 300,000.-บาท  
 13. โครงการวันเต�าโลกประจําป% 2560 จํานวน 100,000.-บาท 
 14.   โครงการจัดการแข�งขันตกปลาบาราฟVชชิ้งคัพ  จํานวน 100,000.-บาท 
 15. โครงการจัดงานแข�งขันเซปLกตะกร/อ เชื่อมความสัมพันธ�ไทย - 

มาเลเซีย จํานวน  100,000.-บาท 
 16. โครงการเทศกาลข/าวโพดหวานและของดี อําเภอท�าแพ จํานวน 

100,000.-บาท 
 17. โครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยง และวิ่งมหัศจรรย�บน

สันหลังมังกรตันหยงโป สตูล จํานวน  100,000.-บาท 
 18. โครงการจัดงานเทศกาลส�งเสริมการท�องเท่ียวอําเภอละงู  

(ยอนหอยหลอด  จํานวน  150,000.-บาท 
 19. โครงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย�อาหารอร�อยของดี 

ท่ีละงู (La-Ngu Food Festival)  จํานวน  200,000.-บาท 
 20. โครงการ Satun Geopark Fossil ครั้งท่ี 4 จํานวน 400,000.-บาท 
 21. โครงการจัดงานแข�งขันจักรยานเพ่ือการท�องเท่ียว จํานวน 

500,000.-บาท 



~	๘	~	

 

 22. อุดหนุน อบต.ละงู "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�สวนสาธารณะ
สระน้ําหนองปLนหยา"  จํานวน  1,000,000.-บาท  

 23. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช/ประจําสํานักงาน
สํานักปลัดฯ   

 -  ค�าจัดซ้ือตู/เหล็กเก็บเอกสาร  8,000.-บาท 
 -  ค�าจัดซ้ือเก/าอ้ีพลาสติก  76,000.-บาท 
 -  ค�าจัดซ้ือกล/องโทรทัศน�วงจรปVดพร/อมอุปกรณ�   700,000.-บาท  
 -   ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน             16,000.-บาท  
 -   ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล        22,000.-บาท 
 - ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�โน/ตบุ/ค สําหรับงานประมวลผล               

42,000.- บาท  
 - ค�าจัดซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ LED            9,900.- บาท  
 รวมท้ังหมด              10,463,900.- บาท  
 กองกิจการสภาฯ 
 1. โครงการฝ_กอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน    1,300,000.- บาท 

2. โครงการ อบจ.พบประชาชน                   1,600,000.- บาท  
                                                  3. โครงการอบรมส�งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง      200,000.- บาท  
 4. อุดหนุนกองร/อย ตชด.ท่ี 436 "โครงการฝ_กอบรมลูกเสือชาวบ/าน    

จังหวัดสตูล"   100,000.- บาท  
 5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช/ประจําสํานักงาน  

  - ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานงานสํานักงาน                                            
32,000.-บาท  

  - ค� าจั ดซ้ือเครื่ องพิมพ�ชนิดเลเซอร� /ชนิด LED ขาวดํา                  
7,400.-บาท  

  - ค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 800 VA              6,400.-  บาท  

                                                  รวมท้ังสิ้น                                           3,245,800.-บาท  
 กองแผนและงบประมาณ 
 1.  ค�าจ/างเหมาปรับปรุงเว็บไซด� อบจ.สตูล        40,000.-บาท  
 2.  โครงการพัฒนาความรู/และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ          

3,000,000.-บาท  
 3. โครงการอบรมให/ความรู/เก่ียวกับ พรบ.ข/อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540      

50,000.- บาท  
 4. โครงการจัดทําแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล         

250,000.-บาท  
 5.  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล       50,000.-บาท 
 6. ค�าใช/จ�ายในการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา        200,000.-บาท  
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 7. ค�าใช/จ�ายในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบจ.สตูล           200,000.-บาท  

 8. อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  
"โครงการอนุรักษ�และการใช/ประโยชน�จากจําปาดะพันธุ�พ้ืนเมืองจังหวัดสตูล"        
1,000,000.-บาท  

 9.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช/ประจําสํานักงานกองแผนและ
งบประมาณ  

 - ค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู  88,000.-บาท  
 รวมท้ังสิ้น         4,878,000.-บาท  
 กองคลัง 
 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช/ประจําสํานักงาน

กองคลัง 
 -  ค�าจัดซ้ือพัดลม                         1,500.-บาท  
 -  ค�าจัดซ้ือเครื่องปLzมน้ํา                      17,000.-บาท  
 -  ค�าจัดซ้ือโทรทัศน�                          5,500.-บาท  
 -  ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน            16,000.-บาท  
 -  ค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 800 VA        3,200.- บาท  
 รวมท้ังสิ้น                     43,200.- บาท  

 กองช�าง 
 1. โครงการส�งเสริมการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย          100,000.-บาท  
 2. โครงการสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติจังหวัดสตูล            50,000.-บาท  
 3. โครงการส�งเสริมการให/ความรู/ด/านภัยพิบัติจังหวัดสตูล       50,000.-บาท  
 4. โครงการสนับสนุนการซ/อมแผนปQองกันภัยจังหวัดสตูล        50,000.-บาท  
 5. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน 3,000,000.-บาท  
 6. โครงการสนับสนุนการจัดการด/านขยะ          100,000.- บาท  
 7. โครงการท/องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ�พ้ืนท่ีสีเขียว            50,000.- บาท  
 8. โครงการสนับสนุนการติดต้ังทุ�นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ          

200,000.- บาท  
 9. โครงการปลู กจิ ตสํ านึ กในการอนุ รั กษ� ทรั พยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล/อม      300,000.- บาท  
 10. โครงการคลองสวยน้ําใส          300,000.- บาท  
 11.  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค�เครือข�าย LA 21 ภาคใต/      150,000.-บาท  
 12. อุดหนุนแขวงทางหลวงสตูล "โครงการติดต้ังระบบส�องสว�าง  

(HIGH MAST)"        3,900,000.- บาท  
 13. อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดสตูล "โครงการสนับสนุนการอบรมให/

ความรู/และทักษะในการปQองกันและบรรเทาอุบัติเหตุฯ"          180,000.-บาท  
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 14. อุดหนุนเรือนจําจังหวัดสตูล "โครงการขุดเจาะบ�อน้ําบาดาล"          
270,900.-บาท  

 15.  ค�าซ�อมใหญ�เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)   500,000.-บาท  
 16. ค�าก�อสร/างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0010 บ/านปT าฝาง- 

บ/านทุ�งเสม็ด     6,830,000.-บาท 
 17. ค�าก�อสร/างถนนลาดยางสายบ/านผัง 19  หมู�ท่ี 8  ต.นิคม

พัฒนา - โรงเรียนปาล�มพัฒนวิทย� หมู�ท่ี 2 ต.ปาล�มพัฒนา        
3,630,000.-บาท  

 18.  ค�าก�อสร/างถนนลาดยางสายบ/านควนสูง-บ/านปาเต?ะ   6,580,000.-บาท  
 19. ค�าก�อสร/างถนนลาดยางสายบ/านควนโต?ะเหลง-คลองบาราเกต        

3,630,000.-บาท  
 20.  ค�าก�อสร/างถนน คสล. สายคลองหัก-บ/านวังโต?ะเสด     4,370,000.-บาท  
 21. ค�าก�อสร/ างถนน คสล. สายบ/านเขาน/อยเหนือ-บ/านเขาน/อยใต/        

4,300,000.-บาท  
 22.ค�าซ�อมสร/างถนนลาดยางสายบ/านทุ�งวิมาน-บ/านควนขัน   2,390,000.-

บาท  
 23. ค�าซ�อมสร/างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0005 บ/านทุ�งดินลุ�ม- 

บ/านคีรีวง    4,500,000.-บาท  
 24. ค�าซ�อมสร/างถนนลาดยางสายบ/านควนพัฒนา หมู�ท่ี 5 ต.ท�าเรือ 

อ.ท�าแพ     4,270,000.-บาท  
 25. ค�าซ�อมสร/างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0031 บ/านเกาะใหญ�- 

บ/านบูเก็ตยามู        2,000,000.-บาท  
 26. ค�าพัฒนาศูนย�เครื่องจักรกล อบจ.สตูล      500,000.- บาท  
 27. ค�าก�อสร/างโรงจอดรถ อบจ.สตูล      212,000.- บาท  
 28. ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง       500,000.- บาท  
 29. ค�าจ/างสํารวจออกแบบโครงการ                100,000.- บาท  
 30. ค�าจัดซ้ือรถบดล/อเหล็ก           3,000,000.- บาท  
 31. ค�าจัดซ้ือครุภัณฑ�โรงงาน            100,000.- บาท  
 รวมท้ังสิ้น              56,112,900.- บาท  

 กองการศึกษาฯ 
 1. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด/านการศึกษา 1,000,000.-

บาท  
 2.  โครงการนิเทศการศึกษา                         50,000.- บาท  
 3.  โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู/ให/เด็กและเยาวชน                              

250,000.-บาท     
 4.  โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต�างประเทศให/กับโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6                                            900,000.- บาท  
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 5.  โครงการส�งเสริมทักษะทางวิชาการให/แก�นักเรียนศูนย�การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (คุรุสัมพันธ�)   150,000.- บาท  

 6.  โครงการส�งเสริมทักษะทางวิชาการให/กับศูนย�การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)          200,000.- บาท  

 7. โครงการส�งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน (บ/านกาเน?ะ)            
50,000.- บาท  

 8.  โครงการส�งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน   200,000.- บาท  
 9.  โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ      1,000,000.- บาท  
 10. โครงการพัฒนาบุคลากรด/านการกีฬา    200,000.- บาท  
 11. โครงการจัดส�งนักกีฬาจังหวัดสตูลเข/าร�วมการแข�งขัน    300,000.- บาท  
 12. โครงการจัดส� งทีมนักกีฬา อบจ.สตูล เข/าร�วมการแข�งขัน        

1,500,000.- บาท  
 13. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ�บุคลากร อบจ.สตูล กับ

หน�วยงานองค�กรภายในจังหวัด       100,000.- บาท  
 14.  โครงการจัดการแข�งขันฟุตบอลสตูลลีก    2,400,000.- บาท  
 15. โครงการแข�งขันว�าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว�าว

นานาชาติ        2,500,000.- บาท  
 16. โครงการส�งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ        350,000.-บาท  
 17. โครงการส�งเสริมประเพณีลอยกระทง        200,000.-บาท  
 18. โครงการส�งเสริมประเพณีชักพระ             400,000.-บาท 
 19. โครงการส�งเสริมประเพณีไหว/ผีโบ�              30,000.- บาท  
 20. โครงการแข�งขันเรือท/องแบนประเพณี            50,000.-บาท  
 21. โครงการส�งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  2,000,000.-บาท  
 22.  โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อิดิ้ลฟVตรี)          500,000.- บาท  
 23.   โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อิดิ้ลอัฎฮา)          510,000.- บาท  
 24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการ

ประจํามัสยิดจังหวัดสตูล        2,000,000.-บาท  
 25. โครงการอบรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน "ราก

แก/วแห�งปLญญา"            60,000.-บาท  
 26. โครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม

จังหวัดสตูล (ศูนย�คลองช/าง)                       300,000.-บาท  
 27. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม          200,000.-บาท 
 28.  โครงการอบรมให/ความรู/ครูผู/สอนด/านศาสนากีรออาตี     250,000.-บาท  
 29. อุดหนุนโรงเรียนท�าแพผดุงวิทย� "โครงการส�งเสริมการเรียนการ

สอนโรงเรียนนําร�องเน/นหลักสูตรเฉพาะด/าน (หลักสูตรกีฬา)"        
1,500,000.-บาท  
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 30. อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล 
 "โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพ่ือเปVดโลกทัศน�ทาง
การศึกษาเยาวชนมุสลิม"          550,000.-บาท  

 31. อุดหนุน อบต.ควนสตอ "โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสนามกีฬากลาง
อําเภอควนโดน"        2,000,000.-บาท  

 32. อุดหนุน อบต.แป-ระ "โครงการปรับปรุงสนามกีฬาชัยอนุสรณ�"        
1,000,000.-บาท  

 33. อุดหนุนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัดสตูล "โครงการส�งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล"               1,000,000.-บาท  

 34. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส�งเสริมกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา"            70,000.-บาท  

 35. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส�งเสริมกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา"          100,000.-บาท  

 36. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส�งเสริมกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา วันเข/าพรรษา"           40,000.-บาท  

 37. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการบวชศีลจาริณี"          
100,000.-บาท  

 38. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร/อน"          200,000.-บาท  

 39. อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล 
 "โครงการจัดงานรําลึกเ กียรติประวั ติท�านศาสดามูฮัมหมัด"          
300,000.-บาท  

 40. ค�าปรับปรุงห/องโสตทัศนศึกษา          250,000.-บาท  
 41. ค�าปรับปรุงพ้ืนท่ีห/องสมุด                140,000.-บาท  
 42. ค�าปรับปรุงซ�อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬา อบจ.สตูล    2,000,000.-

บาท  
 43. ค�าก�อสร/างกําแพงกันดินสนามกีฬามาตรฐานแห�งท่ี 2 อบจ.

สตูล        4,400,000.- บาท  
 44. ค�าปรับปรุงซ�อมแซมบํารุงรักษาศูนย�อบรมคุณธรรมจริยธรรม

เยาวชนมุสลิม (ศูนย�คลองช/าง) อบจ.สตูล          350,000.- บาท  
 45. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช/ประจําสํานักงาน

กองการศึกษาฯ 
 -  ค� า จั ด ซ้ื อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ� Multifunctionช นิ ด เ ล เ ซ อ ร� / ช นิ ด  

LED สี    17,000.-บาท  
 รวมท้ังสิ้น     31,667,000.- บาท 
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 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
 1. โครงการส� งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

นิคมพัฒนาผัง 6        2,180,000.-บาท  
 2. โครงการสนับสนุนค�าใช/จ�ายในการบริหารสถานศึกษา    7,780,000.- บาท  
 3. ค�าจัดซ้ือครุภัณฑ�ห/องเรียนดิจิตอล               204,000.- บาท  
 4. ค�าจัดหาอาหารเสริม (นม)            1,100,000.- บาท  
 รวมท้ังสิ้น     11,264,000.- บาท 

 กองพัสดุฯ 
 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช/ประจําสํานักงาน

กองพัสดุฯ 
  -  ค�าจัดซ้ือเครื่องโทรสาร                        18,000.-บาท  
  -  ค�าจัดซ้ือชั้นวางเอกสาร                        60,000.-บาท  
  -  ค�าจัดซ้ือสแกนเนอร�                              3,100.-บาท  
  -  ค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟQา ขนา 800VA  16,000.-บาท  
 รวมท้ังสิ้น                      97,100.-บาท  

 กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1. โครงการอบรมให/ความรู/การปQองกันการติดเชื้อ HIV (โรคเอดส�)    

แก�ประชาชนและผู/นําชุมชน     100,000.-บาท  
 2. โครงการปQองกันควบคุมโรคอุบัติใหม�ในสังคม     50,000.-บาท  
 3. โครงการส�งเสริมสุขภาพและปQองกันโรคด/านสาธารณสุข            

50,000.-บาท  
 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู/สูงอายุ       200,000.-บาท  
 5. โครงการสมัชชาสุขภาพ ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2560 จังหวัดสตูล          

100,000.-บาท  
 6.  โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด/านสวสัดิการสงัคม       1,000,000.-บาท  
 7. โครงการส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพ       350,000.-บาท  
 8. โครงการพัฒนาเสริมสร/างเครือข�ายผู/นําด/านสุขภาพ          200,000.-บาท  
 9. โครงการจัดงานวันสตรีสากล        300,000.-บาท  
 10. โครงการรณรงค�ปQองกันและแก/ไขปLญหายาเสพติด          100,000.-บาท  
 11. โครงการจัดงานวันต�อต/านยาเสพติดโลก      50,000.-บาท  
 12. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด/านการเกษตร        2,000,000.-บาท  
 13. โครงการจัดงานจําปาดะของดีเมืองสตูล       300,000.-บาท  
 14. โครงการส�งเสริมอาชีพเกษตร          500,000.-บาท  
 15. สมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ          3,000,000.-บาท  
 16. อุดหนุนโรงพยาบาลสตูล "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนด/านสุขภาพ"        2,888,000.-บาท  
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 17. อุดหนุนศูนย�อํานวยการปQองกันและปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดสตูล "โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปQองกันและแก/ไขปLญหา
ยาเสพติดจังหวัดสตูล"             50,000.-บาท  

 18. อุดหนุนหอการค/าจังหวัดสตูล "โครงการส�งเสริมการลงทุน ครั้ง
ท่ี 6 SATUN FUND FAIR 2017"         150,000.-บาท  

 รวมของกองส�งเสริมฯ                      11,388,000.-บาท 

 รวมท้ังส้ินท้ังหมด                      129,159,900.-บาท 

 ท�านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  สาระสําคัญของงบประมาณรายจ�าย
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2560  ท่ีคณะผู/บริหารองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูลได/แถลงมาท้ังหมด  เปYนส�วนสําคัญของกรอบและ
แนวทางหลักในการใช/จ�ายงบประมาณของท/องถ่ินท่ีคณะผู/บริหารทํา
ข้ึนเพ่ือวางรากฐานในการพัฒนาท/องถ่ิน  โดยมุ�งหวังให/ทุกภาคส�วน   
ไม�เฉพาะแต�หน�วยงานภาครัฐ  ใช/กลไกด/านงบประมาณเข/าไปร�วมใน
การพัฒนาและแก/ไขปLญหาเศรษฐกิจ  สังคม และความม่ันคงของ
ท/องถ่ิน  คณะผู/บริหารได/เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามร�าง
ข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายฉบับนี้  เพ่ือสนับสนุนกลไกท่ีจะดูแลพ่ี
น/องประชาชนจังหวัดสตูล  ให/สามารถดํารงชีวิตอย�างมีความสุข  
และมีความสมานฉันท�กระผมหวังเปYนอย�างยิ่งว�า  ท�านประธานสภา
ฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน  จะให/การสนับสนุนและรับหลักการ
แห�งร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายฉบับนี้  รวมท้ังดําเนินการตาม
ข้ันตอนจนประกาศใช/บังคับเปYนกฎหมายเพ่ือเปYนหลักในการใช/
จ�ายเงินให/เกิดผลดีต�อท/องถ่ินจังหวัดสตูลต�อไป  ท้ังนี้  ขออนุมัติต�อ
สภาแห�งนี้เพ่ือแก/ไขรายละเอียดในส�วนท่ีเกิดจากความผิดพลาดทาง
ธุรการด/วยขอขอบพระคุณ    

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในส�วนของการต้ังงบประมาณในป%2559 ณ วันท่ี 31 

กรกฎาคม  2559  งบประมาณขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
งบประมาณเข/าสองร/อยกับหกล/านกว�าบาท อีกสองเดือนจะคลอดมี
เงินค/างอยู�ประมาณสี่สิบกว�าล/านบาท ผมถามว�าถ/าอีกประมาณสอง
เดือนงบประมาณเหล�านี้เข/ามาไม�ได/เราประมาณการไว/สี่สิบเจ็ดล/าน
ในป% 2559  พอมาถึงป%  2560  เราก็ได/ไปต้ังงบประมาณถึงสอง
ร/อยแปดสิบสองล/านกว�าบาท ผลต�างจากวันท่ี  31  กรกฎาคม 
2559  ก็ผลต�างประมาณสี่สิบกว�าล/านบาท ในส�วนของป% 2560 
ต้ังเพ่ิมไปอีกเปYนสองร/อยแปดสิบสองล/านกว�าบาท ผลต�างตรงนั้น
ระหว�างมันต�างกันเยอะมากผมไม�ทราบว�าเวลาท่ีจะทันไหมท่ีเงินจะ
เข/ามาสิบสิบกว�าล/านบาท  ส�วนประเด็นท่ีสอง ท่ีต้ังงบประมาณ
กระโดดไปถึงสองร/อยแปดสิบสองล/านกว�าบาทนั้น ผมไม�ทราบว�า
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หลักการไหนท่ีต้ังให/เหลือไป เพราะป% 2558 งบประมาณเข/าสอง
ร/อยสามสิบสี่ล/านกว�าๆ นั่นคือคําถามเพ่ือขอสังเกตในป%งบประมาณ 
2560 และผมอาจจะไม�เข/าใจในเรื่องของงบประมาณการเลือกต้ัง
ว�าในป% 2560  ถ/าเกิดรัฐบาลสั่งให/เรามีการเลือกต้ัง ในข/อบัญญัติป%
นี้คือป% 2560 เราไม�มีงบประมาณการเลือกต้ัง ทุกๆป%เราก็ต้ังเอาไว/
ถ/าเกิดรัฐบาลสั่งแต�ว�าคณะผู/บริหารคงจะจ�ายเงินสะสมได/หรือว�าคง
จะจ�ายได/แต�ว�าในงบประมาณตรงนี้น�าจะต้ังไว/ประมาณสามล/านหรือ
สี่ล/านบาท ในส�วนของการต้ังโครงการเราต้ังงบประมาณไว/ประมาณ
สองร/อยแปดสิบสองล/านบาท เรายกเงินเดือนข/าราชการ เงินเดือน
ของสมาชิกฯ เงินเดือนผู/บริหาร หมดแล/วประมาณหกสิบแปดล/าน
กว�าๆเราเหลือเปYนเงินงบประมาณท่ีเราจ�ายได/พัฒนาทุกสาขาอาชีพ 
เศรษฐกิจสังคมเราเหลือเงินท่ีจ�ายสองร/อยสิบสามล/านกว�าๆเปYน
งบประมาณท่ีสูงมากๆ ในสองร/อยกว/าล/านนี้ใช/เปYนยาหอมให/สมาชิก
ฯได/กว�าสิบโครงการ ใช/ยาหอมตัวนี้แค�สี่สิบสอล/านห/าแสนกว�าบาท 
ท�านประธานฯสภาอันทรงเกียนติแห�งนี้ซ่ึงผมเองก็ยกมือผ�านสภาฯ
แน�แต�ยาหอมแค�นี้ไม�พอนะท�านประธานฯถ/าเราอุดหนุน และก็
อุดหนุน และก็ทําโครงการเล็กๆไม�เปYนชิ้นเปYนอัน ผมอยากจะฝาก
คณะผู/บริหารว�าถ/าเราทําโครงการท่ีใหญ�ๆกว�านี้สักนิด ให/ยาหอมกับ
สมาชิกฯพอได/สักหกสิบล/าน โครงการของผมไม�ตกแน�ท�านประธานฯ
อีกเรื่องหนึ่ง ในส�วนของโครงการของกองการศึกษาฯ ต/องขอโทษ
ด/วยผมไม�เข/าใจว�าโครงการไหว/ผีโบ/ เปYนยังไง และเด๋ียวผมค�อยฟLง
นายกฯชี้แจง แต�ผมว�าถ/าโครงการอย�างนี้มี และจะมีอีกโครงการหนึ่ง
ท่ีจะต้ังใหม�ได/คือ โครงการตายายเดือนหกท�านประธานฯ ผมขอฝาก
ไว/แค�นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล - ด/วยภาพรวมในการจัดทําข/อบัญญัติงบประมาณป%นี้ ก็เปYนท่ี

น�าพอใจ ผมขออนุญาตต้ังข/อสังเกตในบางอย�าง เพ่ือท่ีจะให/โครงการ
ต�างๆ นั้น ดําเนินการไปและด/วยการท่ีลิงค�โครงการต�างๆเพ่ือให/
ประหยัดงบประมาณ หรือประหยัดในการบริหารจัดการให/ได/ดีข้ึน ก็
ต้ังข/อสังเกตไว/ไม�ก่ีโครงการ ผมยกตัวอย�างว�าในหน/า ฉ. ข/อท่ี 5 ของ
กองการศึกษาฯ โครงการส�งเสริมทักษะวิชาการให/แก�นักเรียนศูนย�
การศึกษาอิสลามประจําจังหวัด หรือคุรุสัมพันธ� และหน/า ช. ข/อท่ี 6 
โครงการส�งเสริมทักษะวิชาการให/กับศูนย�การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิดแต�วงเล็บว�า ตาดีกา ด/วยหลักความเปYนจริงแล/วน�าจะเปYนอัน
เดียวกัน ถ/าผมเข/าใจไม�ผิด ในสองอย�างนี้ถ/าเราทําควบคู�กันผมคิดว�า
การบริหารจัดการน�าจะถูกลง อีกหนึ่งอัน ข/อท่ี 11 โครงการจัดส�ง
นักกีฬาจังหวัดสตูล ร�วมการแข�งขัน กับข/อท่ี 33. นี้ คือการอุดหนุน
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูลหนึ่งล/านบาท กับการส�งเสริมนักกีฬาร�วม
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แข�งขันนี้สามแสนบาท ในส�วนตรงนี้มันจะซับซ/อนกันหรือเปล�า ผม
ต้ังข/อสังเกตเม่ือเราอุดหนุนสมาคมกีฬาไปหนึ่งล/านบาทแล/วนั้น ใน
การส�งเสริมนักกีฬาเข/าแข�งขันก็น�าจะเปYนหน/าท่ีหลักของสมาคมกีฬา
จังหวัด และต้ังข/อสังเกตอีกนิดหนึ่งว�าเม่ือก�อนนั้นสมาคมกีฬาจังหวัด
สตูล มีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเปYนนายกสมาคมกีฬาจังหวัด 
การท่ีเราอุดหนุนงบประมาณออกไปหนึ่งล/านบาท หรือมากกว�านั้น 
มันก็มองได/เห็นว�างบประมาณท่ีได/ใช/นั้นอาจจะได/ประโยชน�สูงสุด 
เพราะการควบคุมงบประมาณตรงนั้นมีคนของเราอยู� แต� ณ ปLจจุบัน
นี้สมาคมกีฬาจังหวัด ไม�มีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด เปYน
นายกสมาคมกีฬาจังหวัด ซ่ึงเราอุดหนุนเงินไปหนึ่งล/านบาทนี้ ผมต้ัง
ข/อสังเกตว�าน�าจะมีการพิจาณาในส�วนของตรงนี้ และอีกส�วนหนึ่ง 
คือข/อ 11. ท่ีส�งเสริมนักกีฬาเข/าร�วมการแข�งขันนี้ เราก็ต/องใช/
งบประมาณขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลอีกสามแสนบาท มัน
จะเปYนการทับซ/อนกันหรือไม� และหน/า ซ. ข/อท่ี 25  โครงการ
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนรากแก/วแห�งปLญญา กับข/อท่ี 27 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึง 2 ข/อนี้ถ/าไปในระนาบเดียวกัน
นี้การบริหารจัดการก็จะถูกลงอีก อันนี้ต้ังข/อสังเกต แต�ในส�วนของ
ภาพรวมท่ัวๆไป ถือว�าเปYนท่ีน�าพอใจกับข/อบัญญัติงบประมาณในป%นี้ 
ผมขอต้ังข/อสังเกตไว/คร�าวๆ ในสองสามประเด็นตรงนี้   

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น   ยาประจัน - ผมได/นั่งดูรายละเอียด ในร�างข/อบัญญัติท่ีทางองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสตูล ส�งมาให/ และก็ได/ฟLงท�านายกฯแถลงต�อสภาฯแห�งนี้
ด/วยหลักการและต้ังงบประมาณป% 2560 ประมาณสองร/อยแปดสิบ
กว�าล/านบาท ในความคิดของผมก็เห็นด/วยเพราะมีเหตุผล แต�บาง
ประเด็นผมก็ต/องขอสอบถามท�านประธานฯผ�านไปยังนายกฯ คือมี
ประเด็นหนึ่งท่ีนายกฯได/แถลงไว/ คือการอุดหนุนโรงเรียนตาดีกา 
มัสยิดต�างๆจํานวนสองแสนกว�าบาท ผมคิดว�าจะอุดหนุนส�วนไหน
ของโรงเรียนตาดีกา เพราะว�าเงินสองแสนกว�าบาทถ/าเรามาคิดตาม
มัสยิดตอนนี้ก็มีประมาณกว�าสองร/อยมัสยิด เราจะอุดหนุนอุปกรณ�
การเรียนหรือว�า จะอุดหนุนด/านไหน เพราะเปYนห�วงว�าจะไม�ท่ัวถึง
เพราะโรงเรียนมันมาก ผมอยากจะฟLงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว�าเรา
จะอุดหนุนโรงเรียนตาดีกานี้ เราอุดหนุนส�วนไหน เปYนอย�างไร ขอ
ฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมติดใจอยู�นิดเดียว เม่ือตะก้ีอ�านไม�ทันจบ หน/าท่ี 69 ท่ีเขียน

ว�าในหมวดค�าตอบแทน 1.2 เขียนว�าเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืน ท่ี
เปYนกรณีพิเศษสําหรับข/าราชการ และพนักงานส�วนท/องถ่ินกรณี
พิเศษเงินรางวัลประจําป% ต้ังไว/เจ็ดล/านบาท ในส�วนของสมาชิกฯต้ัง
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ไว/เท�าไหร�ท�านประธานฯ นั่นคือคําถาม  ในส�วนของค�าเบ้ียประชุม
ของกองกิจการสภาฯต้ังไว/สองหม่ืน ผมไม�ทราบว�าท้ังป% 2560 จะ
พอไหม ส�วนระหว�างข/าราชการกับนักการเมืองในส�วนนี้ต�างกันต้ัง
เยอะท�านประธานฯผมขอฝากไว/แค�นี้   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอนุสรณ�  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ�  มรรคาเขต - ก็เรื่องข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป% 2560  ป%นี้ 

ผมมีเรื่องท่ีจะสอบถามไปยังท�านนายกฯในฐานะท่ีท�านนายกฯเปYน
ผู/ จั ดทําเรื่ องนี้ ข้ึนนั่น ก็ คือสอบถามในเรื่องว� า มีประกาศของ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให/องค�กรปกครองส�วนท/องถ่ินท่ีลง
นามโดยท�านวิษณุ เครืองาม ได/ลงนามประกาศให/มีผลใช/บังคับเม่ือ
วันท่ี 1  กรกฎาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ�การปรับถนนให/กับ
องค�กรต�างๆนี้ซ่ึงเม่ือเราดูในข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%
นี้ ปรากฏว�ามีการอุดหนุนให/กับหน�วยงานต�างๆหลายหน�วยงาน ไม�
ว�าจะเปYนองค�กรปกครองส�วนท/องถ่ินอ่ืน หรือว�าหน�วยงานท่ีมูลนิธิ
สมาคมต�างๆเช�นว�าอุดหนุนให/กับองค�การบริหารตําบลละงู โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน�สวนสาธารณะและสระน้ําหนองปLนหยา อุดหนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาลัยเขตสตูล อุดหนุนแขวงการทาง
สตูล อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดสตูล อุดหนุนเรือนจําจังหวัดสตูล 
อุดหนุนองค�การบริหารส�วนตําบลควนสตอ  อุดหนุนองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแป-ระ อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  อันนี้เปYนตัวอย�าง
ท่ีผมอยากจะสอบถามว�าตามหลักเกณฑ�ดังกล�าวท่ีมีประกาศของ
คณะกรรมการกระจายอํานาจ ท่ีต/องบอกว�าในการจัดทําอุดหนุน
ต�างๆ ก็ต/องได/รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการกระจายอํานาจใน
จังหวัดนั้น ผมก็เลยขอให/ท�านนายกฯช�วยชี้แจงหน�อย เพ่ือความ
สบายใจในการผ�านร�างงบประมาณ ซ่ึงในส�วนอ่ืนๆผมก็คิดว�าเปYน
เรื่องท่ีดี ท่ีชาวบ/านจะได/มีโครงการและได/รับงบประมาณ ไปแก/ไข
ปLญหาความเดือดร/อน แต�เพ่ือให/ท�านนายกฯได/ชี้แจงด/วย  

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญท�านนายกฯ แถลง  
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - ขออนุญาตชี้แจงข/อสอบถามของท�านสมาชิกฯ ท่ีถามว�าทําไม

งบประมาณป% 2560 สูงกว�าป% 2559 มาก ผมอยากจะเรียนอย�างนี้ 
คือในแต�ละป%นี้ ระเบียบในการทํางบประมาณรายจ�ายประจําป%ของ
ท/องถ่ิน มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอด ป% 2559 นี้  เ งินบาง
ประเภท เช�นเงินค�าตอบแทน อสม.ท่ีเขาผ�านมาทางองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล เขาจัดสรรให/เปYนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงไม�ต/องเอา
มาเข/าอยู�ในข/อบัญญัติ ป%นี้มีหนังสือสั่งการให/เอาค�าตอบแทน อสม. 
นี้ มาเปYนงบอุดหนุนท่ัวไปแบบมีวัตถุประสงค� ซ่ึงจะต/องเอามาเข/าใน
ข/อบัญญัติ จริงๆแล/วในหลักการ การทํางบประมาณ มันมีวิธีการ
หลากหลายอันนี้แล/วแต�ว�าทางส�วนกลางเขาสั่งมาให/เราดําเนินการใน
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ลักษณะไหน อย�างไร ป%นี้ถ/าท�านสมาชิกฯดูงบรวม จะเห็นว�างบรวม
จะสูง เนื่องจากว�ามันมีงบแบบท่ีผมว�านี้ท่ีป%ท่ีแล/วไม�ได/เอาเข/ามาใน
ข/อบัญญัติ ป%นี้เขาสั่งให/เอาเข/ามาในข/อบัญญัติด/วย แต�หลักๆผม
อยากจะเรียนว�าเหมือนป%นี้เราประมาณการไว/แล/ว ว�างบเราน�าจะตก
ประมาณสิบล/านบาท คือไม�เข/าตามยอดท่ีประมาณการไว/ ซ่ึงอันนั้น
มันอยู�ในกระบวนการท่ีเราประมาณการไว/ต้ังแต�ต/นแล/ว ไม�มีปLญหา
ทุกโครงการน�าจะสามารถดําเนินการได/เกือบครบถ/วน ยกเว/นบาง
โครงการเท�านั้นและก็น�าจะไม�กระทบกับโครงการท่ีเก่ียวกับการทํา
ถนนอะไรลักษณะนี้ ผมยืนยันได/ว�าน�าจะไม�กระทบ ป%นี้ก็เหมือนกัน 
จริงๆแล/วถ/าเปรียบเทียบกับป%ท่ีแล/วเราประมาณการป%นี้ตํ่ากว�าป%ท่ี
แล/วเล็กน/อย เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเรียนว�าท�านสมาชิกฯไม�ต/อง
กังวลใจ แต�ว�าในระบบงบประมาณท่ีเขาสั่งมาให/เราทําในลักษณะนี้
เราก็จําเปYนต/องทําตามระบบท่ีเขากําหนดไว/  ในส�วนของงบเลือกต้ัง
จริงๆแล/วรู/สึกจะไม�มีก็คิดว�าตามโรสแม็บของท�านนายกรัฐมนตรี 
ท�านก็แถลงอยู�ว�าเราจะมีการเลือกต้ังใหญ� ก็คือเลือกต้ังท่ัวไปคือช�วง
นี้ระหว�างประกาศใช/ร�างรัฐธรรมนูญ และก็ทํากฎหมายลูกต�างๆ ท�าน
บอกแล/ วว� า เลือก ต้ัง  สส .นี้ จะต/องอยู� ในช� วงประมาณเดือน
พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม  ป%2560 ซ่ึงเปYนป%งบประมาณ 2561 
แล/วช�วงนี้ถ/าเกิดสมาชิกฯเรามีอันเปYนไป ไม�ต/องเลือกต้ังใหม� ท�าน
ทราบใช�ไหม เพราะฉะนั้นถ/าต้ังไปก็ไม�ได/ใช/ ก็เลยไม�ต้ัง เพราะว�าท�าน
สมาชิกฯก็น�าจะทราบดีอยู�แล/วว�าท�านตอนนี้ก็เปYนสมาชิกฯของ คสช. 
รู/ตัวอยู�นะ  ส�วนเรื่องยาหอมสมาชิกฯนี้ จริงๆแล/วผมอยากจะเรียน
ให/ท�านเข/าใจนิดนึงว�า จริงๆแล/วอํานาจหน/าท่ีของสมาชิกฯ ไม�ใช�แค�
ทําถนนนะ ในตัวอ่ืนๆท่ีเปYนคุณภาพชีวิตการส�งเสริมอาชีพการงาน 
การส�งเสริมรายได/ ท�านต/องคิดว�าเปYนผลงานของท�านด/วย ไม�ใช�
ผลงานของนายกฯอย�างเดียวถ/าท�านฯไม�ผ�านข/อบัญญัติเรื่องพวกนั้น 
นายกฯก็ไม�สามารถไปดําเนินการได/ เรื่องถนนเราบอกแล/วว�าเรามี
กระจายอยู�ในส�วนก็เวียนกันเอาบัญชีมาแจงมาแถลงกันแล/วว�าป%ท่ี
แล/วใครได/อะไรไป ป%นี้ควรจะซํ้าอีกไหม ท�านสมาชิกฯมาโวยวายผม
อย�างนี้ไม�ได/ เพราะท�านไม�ได/ป%เดียวพอท�านได/ไปแล/วท�านก็ไม�
โวยวาย นี่ผมจะต/องต�อว�าท�านกลับไปด/วยเพราะว�าไม�ควรเพราะ
กติกาท่ีเราคุยกัน เราก็ต้ังไว/ว�าน�าจะเปYนไปตามความเดือดร/อนของ
ชาวบ/าน เราก็เวียนให/เปYนผลงานของสมาชิกฯทุกท�าน เรื่องไหว/ผีโบ� 
จริงๆโครงการนี้เราต้ังมาประมาณสามป%หรือสี่ป%แล/วนะ ท�านเพ่ิงมา
ถามท�านไม�รู/ว�าผีโบ�คืออะไร มันเปYนประเพณีของทางอําเภอทุ/งหว/าท่ี
เขาจัดเปYนงานใหญ� และรู/สึกว�าจะเปYนงานเดียวในประเทศไทยด/วย
ซํ้าไป ตอนนี้คือการไหว/ผีหมู� ถ/าท�านสงสัยว�าเขาทํากันยังไงและทํา
ยิ่งใหญ�ขนาดไหน เวลาเขาจัดเด๋ียวผมจะชวนพวกท�านไป จะได/ไป
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เห็นว�าเขาทํากันยังไง ส�วนหน/า 69 ท่ีบอกว�าเจ็ดล/านนั้นเปYนค�าอะไร 
นั่นคือโบนัส ซ่ึงในปLจจุบันนี้ผมอยากจะเรียนว�าจากกติกาเดิม เรา
เคยจ�ายถึงสิบกว�าล/านเพราะว�าระเบียบเขาให/เราจ�ายได/ประมาณ
สองเดือนถึงสามเดือน แต�ปLจจุบันนี้ระเบียบลดลงมาเหลือไม�เกินหนึ่ง
เดือนครึ่ง ก็เหลืออยู�ท่ีประมาณเจ็ดล/าน แล/วท�านไปเปรียบเทียบเบ้ีย
ประชุมของสมาชิกฯมันคนละเรื่องกัน สวัสดิการข/าราชการกับ
สวัสดิการสมาชิกฯ ระเบียบให/ไม�เหมือนกัน ผมขอถามท�านหน�อย 
ถ/าท�านไม�สบาย ท�านเข/าโรงพยาบาล ทนเบิกเบ้ียหลวงได/ไหม ท�าน
เบิกไม�ได/เพราะระเบียบไม�ได/กําหนดให/ท�านเบิก แต�ข/าราชการ
ประจําเบิกได/ อันนี้ก็เหมือนกันระเบียบเขากําหนดมา ถ/าระเบียบไม�
กําหนดมาเราก็ไม�จ�ายอยู�แล/ว ในเม่ือระเบียบกําหนดมาให/เพ่ือขวัญ
และกําลังใจของคนทํางาน เราก็ว�าไปตามระเบียบว�าไปตามผลงาน 
หวังว�าตรงนี้พอจะเข/าใจนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนําท�าน
นิดนึงด/วยความเคารพ บางครั้งถ/าพูดไรมากก็จะเข/าตัวเองเหมือนกัน 
ก็ผ�านไปอีกข/อหนึ่งของท�านสมาชิกฯ ท�านหนึ่ง ท่ีบอกว�าจะให/ผม
บูรณการ ในเรื่องของงบประมาณท่ีเปYนหมวดเงินท่ีเปYนค�าใช/สอยท่ี
คล/ายๆกับว�าจะอยู�ด/วยกันและเปYนหมวดเดียวกันหรือว�าเปYนเรื่อง
คล/ายๆกันในลักษณะนั้น ผมอยากจะเรียนว�าโดยตัวชี้วัดปLจจุบันเขา
สั่งให/เราแยกโครงการหมดเลยท�านคงจําได/นะ โครงการอุดหนุนพุทธ
สมาคม ในอดีตท่ีผ�านมาเราทําเปYนยอดรวมป%หนึ่งอุดหนุนเท�าไหร�ก็ 
อุดหนุนรวมไปและก็ไม�ได/แยกโครงการว�า จะเปYนโครงการวัน
มาฆบูชา วันเข/าพรรษาเราไม�ต/องแยก แต�ตามตัวชี้วัดตอนหลังนี้ เขา
กําหนดให/เราแยกเปYนกิจกรรมเลย ผมก็จําเปYนจะต/องเอามาแยกเปYน
กิจกรรม แล/วกิจกรรมท่ีแยกในข/อบัญญัติท่ีแยกไว/ผมอยากจะชี้แจง 
เช�น ท่ีท�านอ/างมาว�าในหน/า ฉ. ข/อ5 กับ ข/อ6 ส�วนข/อ 5.คือ
โครงการส�งเสริมทักษะทางวิชาการแก�นักเรียนศูนย�การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด อันนี้ เปYนการไปร�วมแข�งขันทักษะทางวิชาการท่ี
กรุงเทพมหานคร ผมอยากจะเรียนว�าหลักสูตรคุรุสัมพันธ�นี้มันเปYน
หลักสูตรหนึ่งของตาดีกา แต�ว�าตาดีกามีหลายหลักสูตร แล/วบังเอิญ
สตูลบ/านเรานี้ มีเครือข�ายตาดีการท่ีของท่ีกรุงเทพฯอยู�ด/วย แล/วก็เขา
ต/องไปสอบท่ีกรุงเทพฯเราก็จัดสรรตัวนี้ และก็ใช/งบประมาณมากกว�า
นี้ แต�นี้เราช�วยเขาเปYนค�าเดินทางค�าเหมารถอะไรประมาณนั้น ส�วน
โครงการท่ี 6 คือโครงการส�งเสริมทักษะทางวิชาการเทียบกับศูนย�
อิสลาม ตัวนี้ตอบท�านสมาชิกฯท�านเส็น ยาประจัน ไปด/วยเลย ท่ี
ประมาณสองแสนกว�าบาทนี้ ตัวนี้ไม�ได/อุดหนุนนะ เราไม�ได/อุดหนุน
กับศูนย�ตาดีกาแต�เราเปYนการส�งนักเรียนตาดีกาของจังหวัดสตูลไป
ร�วมแข�งขันมากมหกรรมตาดีกา 5จังหวัดชายแดนใต/ ไม�ได/อุดหนุน
ไปให/เขาก�อสร/างไม�ใช�นะ เปYนภาพรวมท่ีสนับสนุนเพ่ือให/เขาทํา



~	๒๐	~	

 

กิจกรรม ถ/าผมแยกอย�างนี้ให/ท�านจะสังเกตว�าไปคนละท่ี ไปคนละ
เวลา  คนละรอบ เพราะฉะนั้นเราจําเปYนท่ีจะต/องแยกออกมาเปYน 2 
โครงการ ชี้แจงอย�างนี้พอจะเข/าใจนะ ส�วนข/อ 31 กับ 33 ส�วนข/อ
31 คือส�งนักกีฬาจังหวัดสตูลเข/าร�วมแข�งขัน ข/อ 33 คืออุดหนุน
สมาคมจังหวัดสตูล ผมอยากจะเรียนว�าจริงๆแล/วด/วยความเปYนคนมี
หัวใจเปYนนักกีฬา ผมเองเดิมทีเปYนนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสตูล 
ท�านรองนายกฯก็เปYนกรรมการ แต�ด/วยข/อสังเกตของสํานักงานตรวจ
เงินแผ�นดิน คล/ายๆกับมองว�าเราเปYนนายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลแล/ว และไปเปYนนายกสมาคมด/วย อุดหนุนเงินจาก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลไปให/สมาคมทํางาน เท�ากับเราไป
ทํางานเองเขาบอกว�ามันดูเหมือนจะเปYนการซํ้าซ/อน พอเข/าใจนะ 
เพราะฉะนั้นปLจจุบันนี้ ผมด/วยใจรักนักกีฬานี้ผมต/องลาออกจากการ
เปYนนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสตูล แล/วคนขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล ท้ังหมดก็ต/องไม�ไปเปYนกรรมการของสมาคม แต�เรา
จําเปYนต/องอุดหนุนให/สมาคมอยู�เพราะเราทํากีฬานี้เราทราบว�าป%
หนึ่งๆสมาคมได/รับเงินมาจากส�วนกลางเท�าไหร� พอท่ีจะสนับสนุน
การกีฬาของจังหวัดสตูลได/หรือไม�แค�ไหน ไม�ใช�ว�าจะคุยโอ/อวดนะ 
ชมรมกีฬาของจังหวัดสตูลเรา มีงบประมาณท่ีน/อยมากแต�ผลงานท่ี
ไปแข�งขันกีฬาระดับชาติ กีฬาเยาวชนแห�งชาติ และกีฬาแห�งชาตินั้น 
เรามีเหรียญกลับมา บางทีเรายังได/รับเหรียญรางวัลมากว�าจังหวัด
ใหญ�อีก เพราะฉะนั้น มันเปYนข/อจํากัดท่ีเราจําเปYนต/องช�วยเหลือ ต/อง
ดูแลกัน ผมต้ังใจท่ีจะสนับสนุนการกีฬาของจังหวัดให/มีความ
เจริญก/าวหน/า ยอมลาออกจากนายกสมาคมฯเพ่ือให/คนอ่ืนเขา
ทํางานและก็จะได/ไม�ซํ้าซ/อนเหมือนกับท่ีทางสํานักงานตรวจเงิน
แผ�นดินเขาให/ความเห็นไว/  ส�วนท่ีบอกว�าทําไมต/องมาต้ังขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูลอีกสามแสนบาท ผมอยากจะเรียนอย�างนี้ว�า 
กีฬาตัวแทนจังหวัดมันไม�ใช�แข�งขันเฉพาะกีฬาแห�งชาติ หรือกีฬา
เยาวชนแห�งชาติเท�านั้น แต�มีกีฬาอีกมากมาย เช�นกีฬา 5 จังหวัด ท่ี
ผ�านมาทางท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด กีฬาเพ่ือสุขภาพและอนามัย 
เพ่ืออะไรต�างๆเหล�านี้ บางทีเขาไม�ได/ผ�านไปทางสมาคม ส�วนตัวไหน
ท่ีผ�านไปทางสมาคมแล/ว โดยปกติเราก็จะให/สมาคมรับผิดชอบ แต�
บางทีไม�ได/ผ�านไปทางสมาคมสํานักงานท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนี้ 
เปYนผู/ส�งเข/าแข�งขันในนามจังหวัด ส�วนใหญ�ผมอยากจะเรียนว�าผมต้ัง
กติกาไว/เลยว�าตัวจัดส�งนักกีฬาจังหวัดสตูลเข/าร�วมแข�งขันนี้ องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูลตจะสนับสนุนชุดกีฬาเท�านั้น ไม�ได/ให/อะไร
มากท่ีเหลือไปหาเอาเอง แต�ถ/าไม�มีชุดมาขอท่ีองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูลก็ได/ ก็เรียนชี้แจงไว/ในส�วนนี้  ในข/อท่ี 27.โครงการรก
แก/วแห�งปLญญา ผมอยากจะเรียนว�าเปYนความร�วมมือระหว�าง
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องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล กับสถานธรรมฉืออ/าย ท่ีอยู�ข/าง
โรงเรียนจงหัว เยาวชนชุดนี้ส�วนใหญ�จะเปYนเยาวชนท่ีหลากหลาย 
แต�ส�วนมากแล/วจะเปYนเยาวชนท่ีนับถือศาสนาพุทธ  แต�อิสลามถ/า
เข/าไปอบรมเขาก็รับ แต�โครงการท่ี 27. นี้มันจะเปYนโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมอันนี้สําหรับพ่ีน/องท่ีจะไปประกอบพิธีฮัจจ�มันเปYน
คนละส�วนกัน  ส�วนของท�านอนุสรณ�  มรรคาเขตท่ีถามมา ผม
อยากจะเรียนท�านว�าป%นี้ระเบียบจ�ายเงินอุดหนุนท่ีท�านอ/างมาเม่ือ
สักครู�มันเปลี่ยนแล/วนะ ไม�ใช/ระเบียบเดิมแล/ว  ส�วนระเบียบเดิม
ก�อนท่ีเราจะอุดหนุนเขาจะให/เราอุดหนุนในเรื่องของการศึกษากับ
สาธารณะสุขได/ไม�เกิน 10% ส�วนตัวอ่ืนถ/าเราอุดหนุนเราต/องขอ
อนุกรรมการกระจายอํานาจจังหวัด มาป%นี้เปลี่ยนเขาไม�ได/บอกว�า
อุดหนุนด/านไหน แต�เขาว�าอุดหนุนได/ทุกด/านไม�เกิน 10% ถ/าเกินให/
ขอความเห็นชอบต�อท�านผู/ว�าราชการจังหวัด เท�ากับว�าอนุกระจาย
อํานาจนี้โดนยุบแล/วนะไม�ต/องทํางานแล/ว เขาไม�ให/เห็นชอบเงิน
อุดหนุนแล/ว อุดหนุนนี้จะต/องไปขออนุญาตท�านผู/ว�าราชการจังหวัด 
ป%นี้อุดหนุนของเรารวมๆแล/วท้ังหมดรู/สึกจะเกิน 10% ไปประมาณ
หนึ่งหม่ืนกว�าบาทเท�านั้นเอง ไม�เยอะมาก และผมอยากจะเรียนว�า
เพ่ือความสะดวกของโครงการ หลายๆโครงการผมยกตัวอย�างง�ายๆ
ว�ามันเปYนโครงการท่ีเกินศักยภาพ เช�นขององค�การบริหารส�วนตําบล
ควนสตอ จริงๆแล/วเราไปทําเองก็ได/ แต�ว�าพอเราจะไปทําเองคือ เขา
ขอทํารั้วมาคือทํารอบสนามฟุตบอล เปYนรั้วเหล็กท่ีกันไม�ให/แฟนบอล
ลงมาในสนาม ถ/าเราจะต้ังงบทําเองมันจะมีปLญหาว�าสถานท่ีตรงนั้น
มันไม�ใช�สถานท่ีของเรา เพราะฉะนั้นเราต้ังงบประมาณทําเองไม�ได/ 
มันจะไม�สะดวกมันจะมีปLญหาภายหลัง เพ่ือความสะดวกเราก็ต้ังเปYน
งบอุดหนุน ส�วนหนองปLนหยาก็เหมือนกันตัวนั้นถือว�ามาจาก
โครงการท่ีเกินศักยภาพ เนื่องจากเปYนพ้ืนท่ีของเขาเราก็จัดเปYน
งบอุดหนุนไปให/เขาจัดซ้ือจัดจ/างไปทําเอง และสุดท/ายมันก็เปYน
ทรัพย�สินของเขา ถ/าท�านสังเกตนะหลายๆป%ท่ีผ�านมาเราต้ังเปYนงบ
ของเราพอสุดท/ายแล/วในเรื่องของการดูแลเราต/องขอสภาฯโอน
ทรัพย�สินนั้น ไปให/องค�การบริหารส�วนตําบลบ/างอะไรบ/างในลักษณะ
นี้ ซ่ึงเราไม�อยากจะทํางานซํ้าซ/อนหลายอย�าง เพราะฉะนั้นป%นี้เราก็
เลยต้ังโดยตรงเลย ถ/าเปYนพ้ืนท่ีของเขาท่ีจะต/องทําเราถือว�าเราทําเขา
ก็ทําก็ไม�เปYนไร พ่ีน/องประชาชนสตูล ได/ประโยชน�เหมือนกันนั่นคือ
หลักคิด ก็ขออนุญาตชี้แจงไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - ต�อไปผมจะขอมติ สมาชิกฯท�านใดเห็นชอบรับหลักการ
ข/อบัญญัติ ดังกล�าว โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  20  เสียง 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบรับหลักการข/อบัญญัติ ดังกล�าว 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ  
 ต�อไปผมจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ข้ันตอนในการเลือกให#

เลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน คือเลือกคนท่ีหนึ่งก�อน  แล#ว
จึงเลือกคนถัดไป  จนครบตามจํานวน จํานวนไม�น#อยกว�า 3 คน  
แต�ไม�เกิน 7 คน  เชิญสมาชิกฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข/อบัญญัติคนท่ี 1   เชิญคุณหรน  อุศมา เสนอชื่อ 

นายหรน  อุศมา - ผมขอเสนอ  นายศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล  ขอผู/รับรอง 
ประธานสภาฯ - ผู/รับรองถูกต/อง  มีท�านสมาชิกฯเสนอเปYนอย�างอ่ืนหรือไม�  ถ/า

ไม�มี  ท�านท่ีถูกเสนอเปYนคณะกรรมการคนท่ี 1   
ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติคนท่ี2    เชิญ

คุณเส็น   ยาประจัน  เสนอชื่อ 
นายเส็น  ยาประจัน - ผมขอเสนอนายสมหมาย   ตุกังหัน   ขอผู/รับรอง 
ประธานสภาฯ - ผู/รับรองถูกต/อง  มีท�านสมาชิกฯเสนอเปYนอย�างอ่ืนหรือไม�  ถ/า

ไม�มี  ท�านท่ีถูกเสนอเปYนคณะกรรมการคนท่ี 2  
ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติคนท่ี 3   เชิญ

คุณอะหมาด   หลงจ ิ      เสนอชื่อ 
นายอะหมาด หลงจิ - ผมขอเสนอนายสะหรี   พันหวัง   ขอผู/รับรอง 
ประธานสภาฯ - ผู/รับรองถูกต/อง  มีท�านสมาชิกฯเสนอเปYนอย�างอ่ืนหรือไม�  ถ/า

ไม�มี  ท�านท่ีถูกเสนอเปYนคณะกรรมการคนท่ี 3 
ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติคนท่ี 4   เชิญ

นางสาวยาสน ี  หลังจ ิ  เสนอชื่อ 
นางสาวยาสนี  หลังจิ - ฉันขอเสนอ  นายธรรมศักด์ิ   แดงน/อย  ขอผู/รับรอง 
ประธานสภาฯ - ผู/รับรองถูกต/อง   มีท�านสมาชิกฯเสนอเปYนอย�างอ่ืนหรือไม�  ถ/า

ไม�มี  ท�านท่ีถูกเสนอเปYนคณะกรรมการคนท่ี 4 
ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติคนท่ี5      

เชิญคุณวิเชยีร    บัวงาม   เสนอชือ่ 
นายวิเชียร   บัวงาม - ผมขอเสนอ  นายนิคม    บัวนวล   ขอผู/รับรอง 
ประธานสภาฯ - ผู/รับรองถูกต/อง   มีท�านสมาชิกฯเสนอเปYนอย�างอ่ืนหรือไม�  ถ/า

ไม�มี  ท�านท่ีถูกเสนอเปYนคณะกรรมการคนท่ี 5 
ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติคนท่ี6        

เชิญ ด.ต.สุกฤษฎิ ์  มอญแก/ว  เสนอชื่อ 
ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก#ว   - ผมขอเสนอ  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา   ขอผู/รับรอง 
ประธานสภาฯ - ผู/รับรองถูกต/อง   มีท�านสมาชิกฯเสนอเปYนอย�างอ่ืนหรือไม�     

ถ/าไม�มี  ท�านท่ีถูกเสนอเปYนคณะกรรมการคนท่ี 6 
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ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติคนท่ี  7         
เชิญคุณ  อรุณ   โต?ะลาวลั   เสนอชื่อ 

นายอรุณ   โตPะลาวัล - ผมขอเสนอ  นายอนุสรณ�  มรรคาเขต   ขอผู/รับรอง 
ประธานสภาฯ - ผู/รับรองถูกต/อง   มีท�านสมาชิกฯเสนอเปYนอย�างอ่ืนหรือไม�     

ถ/าไม�มี  ท�านท่ีถูกเสนอเปYนคณะกรรมการคนท่ี 7 
ประธานสภาฯ - ผมจะสรุปคณะกรรมการแปรร�างข/อบัญญัติ   ท้ัง  7   คน   

ดังนี้ 
 1.   นายศิริศักด์ิ    ประทีปรัศมีกุล 
 2.   นายสมหมาย    ตุกังหัน 
 3.   นายสะหรี     พันหวัง 
 4.   นายธรรมศักด์ิ    แดงน/อย 
 5.   นายนิคม    บัวนวล 
 6.   นางศิริเพ็ญ     ฮะอุรา 
 7.   นายอนุสรณ�    มรรคาเขต   
 ต�อไปเปYนขันตอนกําหนดการแปรญัตติ  นับต้ังแต�สภารับหลักการ 

วันท่ี  11  สิงหาคม  2559  ตามท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล  ได/มีมติ  รับหลักการแห/งร�าง  ดังกล�าว  ในเวลา...............น.  
การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต/องไม�น/อยกว�า  24  ชั่วโมง   
นับต้ังแต�สภาฯ มีมติรับหลักการแห�งร�างข/อบัญญัติ ของวันท่ี  11  
สิงหาคม  2559     เชิญสมาชิกฯเสนอเวลาการแปรญัตติ   เชิญ
คุณอนุสรณ�   มรรคาเขต 

นายอนุสรณ�   มรรคาเขต - ตามท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ได/ มีมติรับ
หลักการแห�งร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%พุทธศักราช  
2560   ในเวลา    11.26 น.  ผมจึงขออเสนอกําหนดคําแปรญัตติ
ซ่ึงต/องไม�น/อยกว�า  24  ชั่วโมง  ผมเสนอว�าถ/าท�านผู/ใดจะเสนอยื่น
ขอคําแปรญัตติ ให/ยื่นได/ตั้งแต�บัดนี้เปYนต/นไป จนถึงเวลา  11.30 น. 
ของวันท่ี  12  สิงหาคม  2559   

ประธานสภาฯ - ผมจะกําหนดการประชุมในวันท่ี  15  สิงหาคม   2559  
เวลา  09.30  น.  ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล   ต�อไปผมจะนําเข#าสู�ระเบียบวาระท่ี 6    

ระเบียบวาระท่ี  6  - เรื่องอ่ืน ๆ   เชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
ประธานสภาฯ เสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เชิญคุณเส็น   ยาประจัน  
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นายเส็น   ยาประจัน - สืบเนื่องมาคือราษฎรหมู�ท่ี 6 และก็หมู�ท่ี 1 มีสระน้ําอยู� 1 
ลูก ท่ีอยู�หมู�ท่ี 6 ตอนนี้น้ําตรงนั้นไม�มีและก็ลําบากมากไม�ทราบว�า
ทางองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เรามีแนวคิดท่ีจะไปส�งเสริม 
อาจจะไปขุดลอก หรืออาจจะไปสํารวจแนวทางว�าเปYนอย�างไร 
เพราะว�าลําบากมาก เม่ือก�อนสระนี้ เปYนสระใหญ�แล/วก็ใช/ ทํา
น้ําประปา แต�ป%นี้เกิดแห/งแล/งมากไม�มีน้ําเลยและตรงนั้นเปYนท่ีสูง วัน
ก�อนเอารถไปขุดก็เกือบจะสองเมตรไม�มีน้ํา เพราะน้ําอยู�ลึกมาก 
อยากบอกว�าเปYนปLญหาท่ีเดือดร/อนมากอยากจะฝากท�านประธานฯ
ผ�านไปยังท�านนายกฯ ว�าเราจะทําอย�างไรดีเพ่ือจะให/พ่ีน/องตรงนั้น
พอได/มีน้ําใช/อุปโภค และบริโภค ผมขอฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 
นายอะหมาด   หลงจิ - วันนี้ผมมีอยู� 3 เรื่อง เปYนเรื่องร/องทุกข�จากพ่ีน/องประชาชน 

ตําบลฉลุง  ตําบลควนโพธิ์ และหมู�บ/านกาลายินตัน ก็เก่ียวกับเรื่อง
ถนนท่ีรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ระหว�างบ/าน
ควนโพธิ์และกาลายินตัน  ตรงนี้รู/สึกว�าในช�วงปลายป%ท่ีแล/วผมได/ทํา
เรื่องส�งไปยังกองแผนฯและวันนี้ก็มีชาวบ/านมาร/องเรียนเปYนครั้งท่ี
สองแล/วก็รู/สึกว�าถนนสายนั้นมันเปYนหลุมเปYนบ�อและเปYนถนนสัญจร
ไปสู�ตําบลฉลุง กาลายินตัน และตําบลข/างเคียงและเปYนถนนท่ีไปทํา
ธุรกิจเก่ียวกับเรื่องยางหรือการเกษตร ตรงนี้ฝากท�านประธานฯผ�าน
ไปยังท�านนายกฯ ส�วนเรื่องท่ีสอง เก่ียวกับเรื่องถนนระหว�างฉลุง – 
โคกประ ดู� ต รงนั้ น  เ ม่ื อประมาณป% ท่ี แล/ ว มี รถ 18 ล/ อ ท่ี ชน
เสาไฟฟQาแรงสูงระหว�างเกาะกลางจนถึงปTานนี้แล/วก็ยังไม�ได/แก/ไขวัน
ก�อนผมก็ได/ไปหาท่ีแขวงการทางแต�เขาบอกว�าผู/ท่ีกระทําความผิดยัง
ไม�ได/ไปชดใช/ค�าเสียหายตรงนั้น ผมว�าถ/าเราจะคอยผู/เสียหายให/ไป
ชดใช/ตรงนั้นชาวบ/านก็เดือดร/อนนะ ผมอยากฝากประธานฯผ�านไป
ยังนายกฯและกองช�างช�วยไปประสานด/วย และเรื่องท่ีสาม เก่ียวกับ
เรืองบันไดท�าน้ําของ ศูนย�จริธรรมและคุณธรรมของคลองช/าง
ชาวบ/านก็ฝากขอบคุณมาทางนายกฯตอนนี้พ่ีน/องก็ได/ทํากิจกรรมทํา
ละหมาด หรืออาบน้ํา มีหลายหมู�บ/านท่ีไปใช/อยู� ผมขอฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ก็เรื่องเดิมๆท่ีได/เคยฝากไว/ ก็จะฝากถึงกองช�าง สําหรับถนน

ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เส/นท่ีเข/ากุโบว�ตรงกับลําตาตู 
ตรงนั้นซ่ึงสร/างมาหลายป%ก็เปYนหลุมเปYนบ�อก็อยากจะฝากให/ช�วยไป
ดูแลสักนิด ก็เคยได/แจ/งไว/แล/วก็ต/องฝากเพ่ิมเติมเพราะว�ายังไม�ได/รับ
การแก/ไขในส�วนตรงนั้นท่ีอยู�ตรงข/ามกับไฟฟQาของอําเภอละงู อีก
เรื่องหนึ่งเม่ือวานผมได/เข/าไปดูในหมู�ท่ี 2  ตําบลเขาขาว ก็คือบ/าน
หาญ ท่ีจุดเสี่ยงซ่ึงองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ได/ไปติดไฟจุด
เสี่ยงตรงนั้น ชาวบ/านก็ฝากขอบคุณนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด



~	๒๕	~	

 

สตูล มาก็แจ/งให/ทราบโดยท่ัวกันว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลได/
ลงไปทําให/กับพ่ีน/องท่ีอยู�ทางบ/านได/รับฟLงว�าในหลายๆจุดท่ีไม�มีก็แจ/ง
กลับเข/ามาได/ ขอฝากไว/แค�นี้  

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในวาระอ่ืนๆ ผมก็ต/องขอโทษในท่ีประชุมด/วย บางคําท่ีพูด

ออกไปซ่ึงไม�เหมาะสมท่ีจะเอามาใช/ในสภาฯแห�งนี้ และผมขอถาม
ท�านนายกฯอีกอย�างว�าเม่ือวันก�อนท่ีประกวดสถาบันพระปกเกล/าท่ี
เขามาประเมินและก็สํารวจองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล และเขา
ถามว�าสภาการเกษตรกับสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด เชื่อมโยง
กันยังไงท่ีจริงแล/วมันก็เชื่อมโยงกันอยู�แล/วในส�วนของงบประมาณถ/า
สภาการเกษตรส�งงบประมาณมาให/นายกฯ และนายกฯก็เอาเข/าสภา
ฯ และสภาฯของเราก็อนุมัติทุกโครงการแต�ลืมไปว�าจะตอบยังไงผมก็
นั่งนิ่ง ส�วนของสภาการเกษตร กรรมการสภาบางท�านฝากผมมาว�า
ถ/านายกฯมีกิจกรรมอะไรท่ีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
และสภาการเกษตร และขอให/สภาการเกษตรมาร�วมในการไปศึกษา
ดูงานและว�าทํากิจกรรมอะไรต�างๆเขาฝากว�าขอให/พาเขาไปด/วย 
และในส�วนของผมท่ีมีความเดือดร/อนของพ่ีน/องประชาชน ผมมี
หน/าท่ีร/องเรียนสภาแห�งนี้ว�าท่ีพ่ีน/องประชาชนเดือดร/อน ถนนสาย 
349 ควนกาหลง ผมเคยร/องเรียนมาตลอดและก็มันลําบากจริงๆ
วันนี้องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เข/าไปทําการปะ  อุดหลุมบ�อ 
แต�ว�าได/ประมาณยี่สิบเม็ดนะท�านประธานฯ ด/วยความลําบากตรงนั้น
ผมว�ารถคันนั้นต/องอยู�กับผมเปYนเดือนกว�าจะเสร็จสิ้นสุดเส/นทางนั้น
ท่ีผมของบประมาณจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดวันก�อนท่ีบอก
ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด เพราะความเดือดร/อน
ประชาชน ส�วนตัวผมไม�มีอะไรหรอกท�านประธานฯ ก็ฝากขอบคุณ
กองช�างท่ีส�งคนงานไปให/ด/วย ส�วนการครบวาระ 4 ป% เหมือนท�าน
ประธานฯท่ีผมเคยพูดในสภาแห�งนี้ว�า วันก�อนครบวาระ 4 ป% ส�วน
วันนั้นคิดว�าเปYนวันสุดท/ายแต�ว�าวันนี้ก็ต/องขอบคุณ คสช. ท่ีให/
สมาชิกฯรักษาการต�อและไม�มีสมาชิกฯชุดไหนท่ีอยู�เหลือไปจากวัน
หมดวาระ และก็พร/อมท่ีจะเดินหน/าพัฒนาจังหวัดสตูลนี้ ไปกับท�าน
นายกฯและก็ท�านประธานสภาฯต�อไป ขอฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณหรน  อุศมา 
นายหรน  อุศมา - ทางองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ได/เข/าไปซ�อมถนนสาย

โรงเรียนปากละงู ไปท�าชะมวง ได/เสร็จไปแล/วบางส�วน และพ่ีน/อง
ประชาชนได/สัญจรไปมาได/สะดวกมากข้ึนแล/วก็พ่ีน/องโคกพะยอม
และควนสําราญ บ/านปากละงู ขอฝากขอบคุณมาทางนายกฯและ
ฝTายบริหารและก็ทางกองช�างด/วย ขอฝากไว/แค�นี้ 

 



~	๒๖	~	

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 
นางสาวยาสนี  หลังจิ - ฉันต/องขอขอบคุณท�านนายกฯว�าถนนสายควนสูง – ปาเต?ะ 

กําลังดําเนินการและป%นี้ก็ได/รับโครงการต�ออีก และก็อีกอย�างหนึ่งก็
ได/ดูโครงการท่ีเพ่ือผ�านข/อบัญญัติเงินงบประมาณท่ีเราอุดหนุนไปให/
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ทุกป%เราจะมีการแข�งขันว�าวนานาชาติและ
ดิฉันเห็นว�าการท่ีเรามีเงินท่ีสนับสนุนครูสอนต�างประเทศน�าจะเชิญ
เด็กๆท่ีเราได/ผ�านโครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดช�วยเหลือไป 
ได/มาใช/ภาษากับคนต�างชาติเองโดยเฉพาะโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
ท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลสนับสนุนอยู� เพราะทุกๆป%ท่ีฉันอยู�
ตรงนี้ ฉันเห็นว�าทางกองการศึกษาฯจะเชิญโรงเรียนแต�ละโรงเรียน
มาเพ่ือจะให/สื่อสารกับต�างชาติแต�รู/สึกว�าจะไม�ค�อยมีโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 มาร�วมด/วยเลย ขอฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ ชี้แจงข/อซักถาม 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ในกรณีของสระน้ําของท�าแพ ท่ีหมู�ท่ี 6 ผมไม�แน�ใจว�าเปYน

หน�วยงานไหนไปทําไว/ ท�านต/องไปเช็คข/อมูลตรงนี้มา และก็ทํา
หนังสือถึงเจ/าของว�าตอนนี้มันต้ืนหมดแล/ว รบกวนไปดูให/หน�อยถ/า
มาลอยๆแบบนี้บางทีผมทําต�อให/ไม�ได/นะ เพราะว�าไม�ใช�ของเรา อยู�ๆ
เอารถไปขุดเลยมันก็ไม�ได/ถ/าเขาไม�มีงบประมาณท่ีจะขุด จะลอก ขอ
มาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลนี้บางทีเราก็อาจจะไปทําให/เขาได/
แต�ว�าต/องถามเจ/าของเขาก�อนว�าใครเปYนคนขุด เพราะฉะนั้นรบกวน
ท�านไปดูรายละเอียดมาให/ด/วยว�าเปYนของหน�วยงานไหน และมาแจ/ง
โดยส�วนตัวก็ได/ผมจะได/ดําเนินการประสานให/  ส�วนถนนหลายๆสาย
ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เหมือน
ตําบลควนโพธิ์  กาลายินตัน ผมได/รับภาพถ�ายทางไลน� ผมก็ส�งให/
ท�านผู/อํานวยการกองช�างทันที ก็ขอให/รีบเร�งจัดคิวดําเนินการให/ด/วย 
ส�วนตําบลฉลุง – โคกประดู� ท่ียูเทิร�นตรงนั้นก็ใช/ความเห็นของท�าน
สมาชิกฯท่ีแจ/งในสภาฯแห�งนี้ก็รบกวนกองช�างทําหนังสือถามไปท่ี
ทางหลวงจังหวัดเพราะว�าสี่เลนโคกประดู�นี้คงจะเปYนของทางหลวง
อยู�แล/วว�าตรงนั้นจะดําเนินการยังไงก็แล/วแต�ให/รีบเร�งดําเนินการ
ซ�อมแซมก็แล/วกัน ในส�วนลําบาตูในเรื่องของปะหลุมจะจัดคิวให/นะ  
และสภาเกษตรกับพระปกเกล/าวันนั้นเราก็ได/ตอบไปแล/วว�ามีความ
เก่ียวเนื่องกับสภาของเราส�วนไหนยังไง ก็ขอบคุณท�านสมาชิกฯทุก
ท�านท่ีได/กรุณาสอดสิ่งดูแลความเดือดร/อนของประชาชนและมาบอก
กล�าวกับทางฝTายบริหารในสภาแห�งนี้  ผมเองก็จะพยายามท่ีจะ
ดําเนินการให/อย�างดีและอย�างเร็วท่ีสุด และก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้
แจ/งข�าวกับท�านสมาชิกฯตรงนี้ว�ารอบบ�ายวันนี้ทางองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูลเรามีโครงการปลูกต/นไม/ท่ีหาดสาธารณะหาดราไว 
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เพ่ือเทิดพระเกียรติวันแม�แห�งชาติ ถ/าหากว�าท�านสมาชิกฯสะดวกก็
เชิญไปร�วมงาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนจะอภิปรายอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 
นางสาวยาสนี  หลังจิ - ดิฉันมีอีกเรื่องหนึ่งท่ีเคยพูดในสภานี้แล/วเก่ียวกับหมู� ท่ี 4 

ตําบลควนขัน ท่ีขอเข่ือน งบประมาณขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูลอาจจะไม�พอแต�ก็คือว�าให/ทางนายกฯช�วยประสานทางจังหวัด
เพราะตอนนี้เทศบาลเขาก็ได/ทําโครงการท่ีไม�มีชาวบ/านอยู�มีเข่ือน
แล/ว เพราะตรงนั้นเวลาฝนตกมากๆน้ําก็จะท�วมด/วย ชาวบ/านก็
เดือดร/อนอยากให/ท�านนายกฯช�วยประสานไปทางจังหวัดด/วย ขอ
ฝากไว/แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ ชี้แจงข/อซักถาม 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ผมรบกวนท�านสมาชิกฯประสานไปท่ีองค�การบริหารส�วน

ตําบลเจ/าของพ้ืนท่ีให/เขาเช็คระยะทางทําเรื่องเสนอมาหน�อย 
เพราะว�าจริงๆแล/วมันเปYนพ้ืนขององค�การบริหารส�วนตําบลควนขัน 
แต�ว�าเปYนโครงการท่ีเกินศักยภาพท่ีเราสามารถส�งผ�านมาท่ีองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล เพ่ือส�งไปท่ีจังหวัดได/  

ประธานสภาฯ - มีท�านอ่ืนอีกไหมท่ีจะอภิปราย ถ/าไม�มีผมขอปVดการประชุม 
เลิกประชุม - เวลา  12.45 น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


