
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

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

วันที่   14  สิงหาคม   ๒๕๕8  

เวลา    09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

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

 

เริ่มประชุมเวลา     09.30 น. 
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ข้อประชุม 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกฯพร้อมแล้ว ผมขอเชิญประธานฯขึ้นทําหน้าที่  ขอให้ทุก 
นายสะหรี  พันหวัง ท่านยืนขึ้น 
ประธานสภาฯ - เชิญนั่ง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านรอง 
นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย ์ นายกฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ 

ผู้อํานวยการกองสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  วันนี้เป็นการประชุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจําปี พ.ศ.2558  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบเรื่องสําคัญต่างๆตามระเบียบการประชุมที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว  
ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  มีสมาชิกฯ 2 ท่านที่ลากิจ คือ 
ประธานสภาฯ นายประเสริฐ  แซ่อ้ึง และก็ นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  ต่อไปผมจะนําเข้าสู่

ระเบียบวาระที่ 2 
ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)  
ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3   
ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม (ไม่มี)  
ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 
ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  วาระที่ 2 

และวาระที่  3 ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติ รายงาน 
เลขานุการคณะกรรมการแปร - ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติ ขอแถลงบันทึก 
ร่างข้อบัญญัต ิ รายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559  ซึ่งมีการประชุม ณ วันที่ 12  

สิงหาคม 2558  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล     ประธานกรรมการ 
 2. นายสมหมาย  ตุกังหัน   กรรมการ 
 3. นายสะหรี  พันหวัง   กรรมการ 
 4. นายธรรมศักดิ์  แดงน้อย   กรรมการ 
 5. นายนิคม  บัวนวล   กรรมการ 
 6. นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา   กรรมการ 
 7. นายอนุสรณ์  มรรคาเขต   กรรมการ/เลขา 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 2. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
 3. นายสุพจน์  นเรนทราช   นักบริหารงานทั่วไป 7 
 4. นางสาวปาริฉัตร  ทองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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 เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. หัวข้อประชุม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  2558 ได้พิจาณารับหลักการและส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพุทธศักราช 2559 พิจารณา นั้น บัดนี้ได้ พิจารณาแล้วจึงเสนอ
ผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้ทําการ
รับคําเสนอแปรญัตติตั้งรับหลักการจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12  
สิงหาคม 2558 และซึ่งปรากฏว่าก็ไม่มีผู้ใดได้มายื่น และคณะกรรมการ
ดังกล่าวก็เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ซึ่งได้พิจารณาคําแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พุทธศักราช 2559  
โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จํานวน 5 ท่าน   ประชุมเลือก
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล เป็นประธานคณะกรรมการ  และนายอนุสรณ์  
มรรคาเขต เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559   เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น   247,000,000.-
บาท การแปรญัตติดังกล่าวคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติพิจารณาแก้ไข
ตกเติมคําผิดตรวจสอบผลรวมเงินแล้วร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559   

 1. ข้อ 1.  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 2. ข้อ 2.  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 3. ข้อ 3.  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 4. ข้อ 4.  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 5. ข้อ 5.  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 6. ข้อ 6.  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติไม่มีการสงวนคําขอ

แปรญัตติ ไม่มี คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 
2559 คืนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณาในวาระ 2 และ
วาระที่ 3 ต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่เสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ถ้าไม่มีผมจะขอมติ สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบผ่านวาระที่ 2 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบผ่านวาระที่ 2 โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปเห็นชอบเป็นเอกฉันท์    
 วาระที่ 3 ข้อบังคับการประชุม ข้อ 52 ให้มีการประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม่  ต่อไปผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 
ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องที่เสนอใหม่   
ประธานสภาฯ 5.1 พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เห็นชอบ

จํานวน  3  คน  ขอเชิญผู้อํานวยการกองการศึกษาฯชี้แจงรายละเอียด 
นายอมาตย์  สุปราณี - ขออนุญาตที่จะทําการชี้แจงตามระเบียบวาระที่  5.1 พิจารณา

ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เห็นชอบ จํานวน 3 คน 
สืบเนื่องการจัดทําแผนของกองการศึกษาฯจะต้องมีคณะกรรมการที่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2548  และทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
กําหนดว่าในการจัดทําแผนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบ ดังนี้  

 1.  ประธานกรรมการ 
 2.  รองประธานกรรมการ 
 3.  ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
 4.  ผู้อํานวยการสํานักหรือกอง เป็นกรรมการ 
 5.  ประธานกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เป็นกรรมการ 
 6.  ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นกรรมการ 
 7.  ผู้อํานวยการสํานักกองการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 ตามข้อกําหนดดังกล่าวจําเป็นที่ต้องเสนอสภาเพ่ือให้สภาได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางการศึกษาที่สภาเห็นชอบเพ่ือแต่งตั้งตามข้อกําหนดของระเบียบต่อไป  
ประธานสภาฯ - ต่อไปเชิญนายกฯ แถลง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ผมก็จะขอแถลงคําแถลงประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น

คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยกองการศึกษาฯจะจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือเป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัด
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน และมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติซึ่ ง
ประกอบด้วย  

 1.  แผนยุทธิศาสตร์พัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
พุทธศักราช 2559 – 2561   

 2.  แผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสตูล  
พุทธศักราช 2559 – 2561  ตามหนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต 0023.3/ว
2496  ลงวันที่  16  มิถุนายน 2558  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
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การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนอนุมัติและประกาศใช้ 
คณะกรรมการ การศึกษาอย่างน้อยควรประกอบด้วย  

 1.  ประธานกรรมการ 
 2.  รองประธานกรรมการ 
 3.  ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
 4.  ผู้อํานวยการสํานักหรือกอง เป็นกรรมการ 
 5.  ประธานกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เป็นกรรมการ 
 6.  ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นกรรมการ 
 7.  ผู้อํานวยการสํานักกองการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 ทั้งนี้ จํานวนกรรมการที่มาจากประธานคณะกรรมการศึกษาในสังกัด และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ การศึกษาทั้งหมด 
และให้คณะกรรมการ การศึกษาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จะแต่งตั้งคณะกรรมการ  การศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดจึงขอให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  3  คน  
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ  การศึกษาขององ๕การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ต่อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีขอเชิญสมาชิกฯเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  3 ท่าน  เชิญคุณเอียด  ชูช่วย เสนอ 

นายเอียด  ชูช่วย - ผมขอเสนอชื่อ นายเจน  ขวันทอง  ขอผู้รับรองด้วย 
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  เชิญสมาชิกฯเสนอต่อ เชิญคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา - ดิฉันขอเสนอชื่อ นางมานี   ฉัตรไชวงศ์  ขอผู้รับรองด้วย 
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  เชิญสมาชิกฯเสนอต่อ  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมขอเสนอชื่อ นายสะหรี  พันหวัง ขอผู้รับรองด้วย 
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง  สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไปข้อ 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2558  เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักปลัดฯหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย

(Router) และกระจายการทํางาน (Load Balancer) พร้อมค่าติดตั้งอุปกรณ์ 
และ Config จํานวน 1 ชุดงบประมาณ 60,990.บาท  

 - ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อ
แข็ง จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  9,500.-บาท  เชิญนายกฯแถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็ขอแถลงอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พุทธศักราช 
2558  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยสํานักปลัดฯมีความประสงค์ขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2558  เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  งบประมาณรวม 70,490.-บาท ดังนี้  
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 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 
(Router) และกระจายการทํางาน (Load Balancer) พร้อมค่าติดตั้ง
อุปกรณ์ และ Config จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 60,990.- บาท 
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องเพ่ิมวงจรอินเตอร์เน็ตอีก 1 วงจร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-Laas)  

 2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,500.- บาท เนื่องจากเครื่องเก่าชํารุดไม่
สามารถซ่อมแซมได้  

 โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบประมาณ
รวม 70,490.- บาท ดังนี้ 

 1. งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 70,000.- บาท 

 2. งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ จํานวน 490.- บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณฯ ที่ได้แจก
ให้กับทุกท่านแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม“ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อ้างถึง   จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบอนุมัติ  17  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไปข้อ  5.3  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558  ของกองช่าง  เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน  1  หัว  งบประมาณ  
20,000.-บาท   เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็ขอแถลงคําขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พุทธศักราช 2558  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยกองช่างมีความ
ประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ 
พุทธศักราช 2558  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
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มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1  ตัว  งบประมาณ  20,000.-บาท เนื่องจากเพ่ือ
ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยโอนลดจากงบกลาง 
ประเภทเงินสํารองจ่ายงบประมาณ 20,000.-บาท  รายละเอียดตามบัญชี
โ อนงบประมาณที่ ไ ด้ แ จกจ่ า ย ให้ กั บทุ กท่ า นแล้ ว  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27  บอกว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึง จึงเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบอนุมัติ   17  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไปข้อ 5.4  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ของกองช่าง  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจากเดิม  ขนาด  16 ,000 บีทียู จํานวน  1  
เครื่อง  เป็นขนาด  13,000  บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง  เชิญนายกฯแถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อ
เครื่อง   ปรับอากาศ เนื่องจากระบุขนาดบีทียูผิดพลาดไม่ตรงตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ 
ดังนี้ 

 ข้อความเดิม “ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
จํานวน 2 เครื่อง สําหรับติดตั้งประจําศูนย์เครื่องจักรกล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  - ขนาด 16,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  - ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง...” 

 ข้อความใหม่“ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
จํานวน 2 เครื่อง สําหรับติดตั้งประจําศูนย์เครื่องจักรกล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้   ขนาด 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง   ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง  รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ที่ได้
แจกให้กับทุกท่านแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.2541 และที่แก้ไข
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เพ่ิมเติม“ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึง  จึงเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบอนุมัติ  17  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลง โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไปข้อ 5.5  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ของกองช่าง  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้าง  กําแพงริมชายฝั่ง จากเดิม โดยใช้หินใหญ่ไม่น้อยกว่า 3,800 
ลบ.ม. เป็น ใช้หินใหญ่ไม่น้อยกว่า 3,550 ลบ.ม. เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็ขอแถลงคําอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พุทธศักราช 2556  ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทเขื่อน ค่าก่อสร้างกําแพงริม
ชายฝั่ง บ้านยะระโตดใหญ่ หมู่ที่  5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 
เนื่องจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ได้
เปลี่ยนจุดก่อสร้างทําให้ระดับความสูงของกําแพงลดลง แต่มีปริมาณงานใน
ส่วนที่ก่อสร้างบน  ชั้นหินซึ่งต้องมีการเจาะหินในการก่อสร้าง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล กําหนด และประมาณการราคา ปร.4, ปร. 5  
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ดังนี้ 

 ข้อความเดิม  “ค่าก่อสร้างกําแพงริมชายฝั่ง บ้านยะระโตดใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.
เกาะสาหร่าย อ.เมือง      จ.สตูล โดยใช้หินใหญ่ไม่น้อยกว่า 3,800 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล กําหนด” 

 ข้อความใหม่ “ค่าก่อสร้างกําแพงริมชายฝั่ง บ้านยะระโตดใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.
เกาะสาหร่าย อ.เมือง   จ.สตูล โดยใช้หินใหญ่ไม่น้อยกว่า 3,550 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล กําหนด”รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ  ที่ ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม“ข้อ 31 การโอน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิก
ตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือ
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ขยายเวลาเบิกตัดปี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึง  จึงเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบอนุมัติ  17  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท์   ต่อไปผมจะนําเข้าสู่ระเบียบ

วาระท่ี  6   
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืนๆ  เชิญคุณ 
ประธานสภาฯ สมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และเพ่ือนสมาชิกฯที่ตรา

เป็นกฎหมายข้อบัญญัติประจําปี แต่ผมขอฝากคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
ว่าในการใช้จ่ายเงิน ครั้งหนึ่งผมเคยพูดในสภาฯแห่งนี้ว่า การใช้จ่ายเงินของ
องค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล  ในการใช้จ่ายเงินหลายองค์กรที่โดนฟ้อง
และตอนนี้ก็โดน คสช. สั่งให้หยุดทําการ วันนั้นผมก็พูดในสภาฯแห่งนี้แต่
ท่านประธานฯบอกว่าถ้าพูดแล้วไม่ออกนาม พูดได้เลย แต่วันนี้ผมเตือนสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ว่าในการใช้จ่ายเงินของเราให้เป็นไปตาม
กฎหมายตามระเบียบให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ผมก็ต้องขอขอบคุณท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ผ่านพาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ไม่เคยโดนฟ้อง ผมม่ันใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ไม่โดนฟ้อง
แน่ถ้าท่านสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ผมขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 
นายอะหมาด  หลงจิ - ผมมีเรื่องที่จะอภิปรายกับเรื่องแผนพัฒนา 3 ปี ของปี2559-2561 

คือว่าในส่วนของผมได้ตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาสามปี ปรากฏว่า
กระผมได้ส่งโครงการไปสองโครงการ ฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานฯผ่าน
ไปยังกองแผนด้วย คือว่าโครงการที่ส่งไปชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายกิโลเมตรสอง ควนโพธิ์ หมู่ที่ 8  
ตําบลฉลุง อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล ไม่มีในส่วนตรงนั้น ก็โครงการที่สอง 
ชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง  ตําบลฉลุง  
อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล รอยต่อ หมู่ที่ 7 กับตําบลบ้านควน – กาลูบี  ก็ได้
ระบุค่าก่อสร้างโดยขนาดความยาว 210*9 ตารางเมตร  รู้สึกว่าไม่มี และ
ในส่วนของถนนประมาณ ระยะทาง 2  กิโลเมตร  ขอฝากท่านประธานฯ
ผ่านไปยังกองแผนด้วย  ขอฝากไว้แค่นี้   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - ผมมีความคิดว่าหลังจากพ่ีน้องจังหวัดสตูล ประสบภัยทําให้เศรษฐกิจ

ตกต่ํา บางคนก็ตกงานไม่มีงานทํา ผมคิดว่าถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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สตูล เราจะตั้งกองทุนขึ้นมาสักกองทุนหนึ่งเพ่ือช่วยเหลือ เหตุผลดังกล่าว
โดยให้มีการซื้อเมล็ดพันธ์พืชต่างๆ และประเด็นที่สอง บางคนมีที่อยู่สักหนึ่ง
ไร่ แต่ไม่มีปัญญาจะไถพรวนต่างๆ ก็อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ช่วยตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนเหล่านี้ ผมดูแล้วทุกพ้ืนที่ตอนนี้พูดกัน
ทุกแห่งว่ามีปัญหาแล้วบางคนก็อยากจะปลูกแต่ไม่รู้จะเอาปัญญาไหนไปไถ
ทําคูอะไรต่างๆฉะนั้นถ้าเราตั้งกองทุนช่วยเหลือโดยไม่คิดอะไร บางคนก็น่า
สงสารไม่รู้จะเอาอะไรกิน เพราะฉะนั้นถ้าไม่ขัดข้องต่อกฎหมายก็อยากฝาก
ท่านประธานฯผ่านไปยังนายกฯ ถ้ามีโอกาสเสนอตั้งเป็นกองทุนอยู่โดยใช้
เงินภาษีของพ่ีน้องประชาชน แล้วก็ได้ช่วยเหลือไปทั้งจังหวัด โดยไม่ต้อง
มากอาจจะเป็นคนละหนึ่งไร่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัว ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - วันนี้มีเรื่องที่จะกราบเรียนท่านประธานฯผ่านไปยังผู้รับผิดชอบ 

ประมาณ 2 เรื่อง  เรื่องแรกก็คือ มีชาวบ้านและก็นักเรียนตลอดจนผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนอรุณศาสตร์มูลนิธิ ได้ทําหนังสือมาขอความ
อนุเคราะห์ติดตั้งแสงไฟสว่างและก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งได้ส่งมาถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  2558  ทีนี้ตาม
หนังสือแจ้งว่าเนื่องจากว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะเขตรอยต่อ
ระหว่างอําเภอควนโดน กับอําเภอควนกาหลง  ช่วงทางแยกเข้าบ้านนาปริก 
จนไปถึงบริเวณสะพานข้ามถนนหน้าโรงเรียนอรุณศาสตร์มูลนิธิ  ช่วงนี้ได้
เกดิปัญหาคือมีการปล้น จี้ หลายรายแล้วซึ่งปรากฏว่าที่ผ่านมาก็ไม่สามารถ
จับผู้ร้ายได้ ทีนี้ทางโรงเรียนและก็ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยทําหนังสือมา
เพ่ือขอไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิด ซึ่งผมเห็นว่าถึงไม่ใช่ความรับผิดชอบ
ของเราโดยตรงแต่ก็อภิปรายเพื่อที่จะประสานไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ส่วน
เรื่องที่สอง เนื่องจากว่าผู้ใช้บริการบ่อน้ําร้อนตําบลทุ่งนุ้ยปัจจุบันมีเป็น
จํานวนมาก และก็มีหลากหลายอาชีพและก็มีบางส่วนซึ่งโดยเฉพาะพวกที่ใช้
รถจักรยานสองล้อ บางคนก็ปั่นมาจากอําเภอหาดใหญ่มาประมาณหลายสิบ
คัน บางคนก็มาจากจังหวัดสตูลบ้าง ซึ่งจากการได้ไปพบเขาขอเสนอมาว่า 
เนื่องจากว่ารถจักรยานของเขาคันละหลายหมื่น ทีนี้เมื่อเขามาเที่ยวบ่อน้ํา
ร้อนแล้วเขาบอกว่าไม่มีที่แขวนรถจักรยาน ก็เลยอยากจะให้ทําที่แขวน ซึ่ง
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าปัจจุบันพวกขี่จักรยานเยอะมาก และก็
มาจากหลายๆที่  ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ท่านนายกฯช่วย
ดําเนินการในเรื่องนี้ใช้วิธีการอย่างไรก็แล้วแต่  ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชี้แจง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็จะขอชี้แจงเรื่องอ่ืนๆที่สมาชิกฯได้อภิปรายไป การตั้งกองทุนเพ่ือ

ช่วยเหลือเกษตรกรหรือช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ 
ซื้อพันธ์พืช หรือว่าดําเนินการในส่วนของการจัดที่ดิน เท่าที่ทราบตาม
ระเบียบเราตั้งกองทุนไม่ได้ เราไม่สามารถตั้งเอาเงินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ไปตั้งเป็นกองทุนแล้วก็ให้ประชาชนมาขอใช้เงินตรงนี้กองที่



~ ๑๒ ~ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตั้งตอนนี้มีอยู่กองทุนเดียวคือ กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล  ซึ่งที่ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาได้
เพราะว่า สปสช. ทําหนังสือแจ้งไปที่กระทรวงมหาดไทย แล้วแจ้งมาให้เรา
สามารถดําเนินการในการตั้งกองทุนตรงนี้ได้ ตอนนี้ถ้าหากว่ากระทรวงไม่สั่ง
มาให้เราตั้งกองทุนอะไรใดๆก็แล้วแต่เราไม่สามารถตั้งได้ ผมยกตัวอย่าง
กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท องค์การบริหารส่วนตําบล ตั้ งได้ เพราะว่า
กระทรวงสั่งมาว่าองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถสมทบได้วันละ 1 บาท 
คือในระเบียบการตั้งกองทุนนี้ต้องให้ทางกระทรวงสั่งมา แต่ผมอยากจะ
เรียนว่าถ้าหากว่าเดือดร้อนจําเป็น เราตั้งกองทุนไม่ได้จริงแต่ผมมอง
ประเด็นว่าถ้าหากชาวบ้านรวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ ที่เป็นลักษณะ
ส่วนรวม ถ้าจะขอเครื่องจักรของเราไปถ้าเป็นของกลุ่มเราอาจจะเข้าไป
ช่วยเหลือดูแลได้ แต่ถ้าเป็นเงินน่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาดู
เป็นเรื่องๆไป  ในส่วนขอติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณโรงเรียนอรุณศาสตร์ ผม
เข้าใจว่าตรงนั้นน่าจะเป็นถนนสี่เลนของแขวงการทางใช่ไหม เดี๋ยวรับเรื่อง
จากท่านสมาชิกฯก็ผ่านไปกองช่างทําหนังสือแจ้งไปที่แขวงการทางเพ่ือ
รับทราบเรื่องเดือดร้อน เรื่องร้องเรียนตรงนี้  ส่วนเรื่องของบ่อน้ําร้อนที่
อยากจะได้ที่จอดรถจักรยาน จริงๆผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกฯว่าเดี๋ยว
วันนี้รอบบ่าย ถ้าหากสมาชิกฯเจ้าของพ้ืนที่มีความสะดวก บ่ายสองโมงครึ่ง
วันนี้ เชิญท่านเข้าไปร่วมหารือด้วย ผมนัดแม่ค้า กํานัน เจ้าของพ้ืนที่ 
ประชุมหารือ ในเรื่องของจัดระเบียบแม่ค้าที่บ่อน้ําร้อนเพราะว่าขณะนี้
โครงการที่ทางสภาแห่งนี้ได้โปรดอนุมัติไปแล้วในเรื่องของการปรับปรุง
ร้านอาหาร ขณะนี้ส่วนของร้อนอาหารผู้รับเหมาได้ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็คิดว่ายังไม่ส่งมอบงาน แต่เราก็ขอให้แม่ค้าเข้าไปใช้ในพ้ืนที่
ตรงนั้นก่อนเพ่ือจะย้ายแม่ค้าจากริมถนนที่ขายอยู่บนถนนด้านหน้ารั้วตรง
นั้นเข้าไปอยู่ข้างในส่วนพ้ืนที่ตรงหน้ารั้วตรงนั้น เราจะยกคันปูนขึ้นมาเสมอ
ถนน เสร็จแล้วก็จะมีการปรับพ้ืนที่เพ่ือจอดรถจักรยาน ซึ่งถ้าผมจําไม่ผิด
แบบที่ออกไปมันจะมีราวกันตกอยู่ที่ขอบทางก็คิดว่าราวกันตกตัวนี้ ถ้าผู้ขับ
ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ ไปคล้องล้อไว้กับราวกันตกตัวนี้ ก็น่าจะได้
วัตถุประสงค์ตามที่ท่านต้องการ ก็คิดว่าตรงนี้ผมจะขอไปพิจารณา
รายละเอียดของแบบอีกนิดหนึ่ง  ก็ขอชี้แจงไว้เพียงแค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม ถ้าไม่มีผมก็ขอเลิกประชุม   
เลิกประชุม - เวลา  12.40 น. 
 
 


