
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  ๒๕60 

วันท่ี   16  สิงหาคม   ๒๕60 

เวลา    ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 

๑.  นายจ ารูญ   ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

2. นายสมหมาย   ตุกังหัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  1 

3.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  2 

4.  นายย ามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง                       เขต  ๑  

5.  นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง        เขต  3 

6.  นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง        เขต  4 

7.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง             เขต  5   

8.  นางศริิเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง        เขต  7 

9.  นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง               เขต  8   

10.  นายสมพล   อาด า    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง         เขต  9  

11. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  1 

12. นายศริิศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู      เขต  3 

13. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  4 

๑4. นายเอียด   ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  ๕ 

๑5. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  2 

๑6. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  1 

17. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  3   

18. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  1 

19. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอมะนัง      เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 

1.  นายอาบู  ฮะอุรา             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน            เขต  2  

                                                          (อยู่ระหว่างด าเนินคดี) 

2. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า (ลาป่วย)           เขต  1   

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 



~ ๒ ~ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.  นายรอสี      ใบกาเด็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  1 

3.  นายสมมาตร   มานะกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  2 

4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภนิันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

5.  นายวรรโณ   เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  นางลัญจนา  ภัทราภนิันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

8. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหนา้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

9. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จวิ ผูอ้ านวยการกองกิจการสภาฯ 

๑0. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ 

๑1. นางเกษร    เกตุแก่น ผูอ้ านวยการกองคลัง 

๑2. นายอมาตย์   สุปราณี ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ฯ 

๑3. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ 

14. นางอรรถยา  อารีกุล ผูอ้ านวยการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

15. นายสุพจน ์ นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

16. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

17. นางอภิญญา  ถีระวงศ์ นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

18. นายมารุต   โขขัด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

19. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

20. นางสาวปาริฉัตร   ทองอนิทร์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

๒1. นายปรีชา     อ่อนประชู ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

22. นายสุเรน  ตาเดอิน ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

23. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

24. นางจิญมน  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

25. นางสาววิชญาดา  อมรบุญมี นักศึกษาฝกึงาน 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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รายชื่อผู้เข้าฟังประชุม 

1. นางสาวนุชจริยา   มรรคาเขต   ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

2. นางสาวอมรรัตน ์ นภาพงษ์   ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไปฃ 

3. นางนุธิตา  ขุนแก้ว   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

4. นายวีรพงษ์  แย้มยินดี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

5. นางศิรพิร  ซุ้นอื้อ   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

6. นางสมหญิง  รัตนะศริิสุวรรณ   นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น 

7. นางศิรพิร  ทิวไทรสาร   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

8. นายอดิศักดิ์  บินสะอาด   ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

9. นางสาวศุภกิา  จูฑะวานชิ   ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

10. นางสาวฐิตาญาดา  ชุมจนี   ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

11.นางสาวสุภณิดา  นวลอนงค์   ผูช่้วยนักวิชาการพัสดุ 

 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.3๐ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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ข้อประชุม 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชกิฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชญิประธานสภา 

นางศิรเิพ็ญ  ฮะอุรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึน้ท าหน้าที่ ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชญินั่ง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่าน 

นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ

ท่านผู้อ านวยการสังกัดกองงานต่างๆ วันนี้เป็นการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบวาระส าคัญต่างๆ  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ 1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ 1/2560   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม  (ไม่ม)ี   

ประธานสภาฯ 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3  - กระทู้ถาม  (ไม่ม)ี 

ประธานสภาฯ  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จ 

ประธานสภาฯ แล้ว   ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  

วาระที่สอง  และวาระที่สาม    เชิญเลขานุการคณะกรรมการ

แปรญัตติ  อา่นรายงาน 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ - ขอรายงานแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

นายสะหร ี พันหวัง ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561  เมื่อคราวประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   เมื่อวันที่   15  

สิงหาคม  2560  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุม



~ ๕ ~ 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นั้น ตามที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 

ประจ าปี พุทธศักราช 2560  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2560  

ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พุทธศักราช 2561  ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มี

มติรับหลักการแห่งร่างดังกล่าว และส่งร่างให้คณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณาตลอดจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เสนอค าแปรญัตติ

ตามแบบเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่รับหลักการไปจนถึงเวลา 

13.00 น.ของวันที่  15  สิงหาคม  2560 และคณะกรรมการ

แปรญัตติได้นัดประชุมรว่มกันพิจารณาค าแปรญัตตินั้น บัดนี้ ได้

พิจารณาแล้วจึงเสนอผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้ ร่างเดิม

ข้ อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ 

พุทธศักราช 2560  จ านวนเงินทั้งสิ้น  282,580,000.-บาท 

การแปรญัตติรา่งดังกล่าวคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติได้

พิจารณาแล้ว  ดังนี ้รา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พุทธศักราช 2561   

 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 

 การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติไม่มี

การสงวนค าขอแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอส่ง

ร่ า งข้ อบัญญัติ อ งค์ ก ารบริหารส่ วนจั งหวั ดสตู ล  เ รื่ อ ง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560 

คืนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพื่อพิจารณาในวาระ

สอง  และวาระสามต่อไป   เลิกประชุม 14.00 น.  เลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  นายสะหรี  พันหวัง    

นายศิรศิักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่ า ง ข้ อบัญญั ติ   บั นทึ กความ เห็ น ของคณะกรรมการ  



~ ๖ ~ 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณพุทธศักราช 2561   

งบประมาณตั้งไว้   282,580,000.-บาท  ตัดตามค าแปร

ญัตติ เพิ่มเติมค าแปรญัตติ ไม่มี  จึงเป็นรายจ่ายเท่าเดิม  จึง

บันทึกไว้ เป็นหลักฐาน  นายสะหรี   พันหวัง  เลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติ   

ประธานสภาฯ - ในการพิจาณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง

ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปร

ญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น

อย่างอื่น ตามข้อ 51 วรรค 1 วันนี้ไม่มีการแปรญัตติ  ถ้าไม่มี

การแปรญัตติผมก็ขอมติเห็นชอบวาระที่ 2   สมาชิกฯท่านใด

เห็นชอบผา่นวาระที่ 2  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบผา่นวาระที่ 2  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ 2  เป็นมติเอกฉันท์   

 ต่อไปจะเป็นวาระที่ 3  ผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้

ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  

โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 18 

เสียง เป็นมติเอกฉันท์  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5   

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ไม่มี) 

ประธานสภาฯ  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่น ๆ   เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประธานสภาฯ สตูล เสนอเรื่องอื่น ๆ  เชญิคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน -   วันนี้ผมขอน าเรื่องของวาระอื่นๆ มาเพื่อสื่อความเข้าใจ

ผมจะพูดในเรื่องของจังหวัดสตูล คือผมเที่ยวเมืองสตูลแต่ไม่ใช่
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เป็นเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กรุณาฟังให้ดี ผม

มองเห็นรูปปั้นเด็กๆที่ถนนบายพาสซึ่งสื่อให้เห็นว่าพี่น้องชาว

จังหวัดสตูล ทั้งพุทธและอสิลาม เล่นดว้ยกันในอดีตเสร็จแล้วผม

ก็นั่งรถเวียนไปมาจนถึงหาดทรายยาว เขาบอกว่าสันหลังมังกร 

เป็นที่ท่องเที่ยวและก็องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้พี่น้องชาว

จังหวัดสตูล ได้ไปเที่ยวสันหลังมังกร แต่ผมก็ไม่ได้เห็นทีว่าหลัง

มังกรมีขนาดไหนแต่มาเห็นหัวมังกรอยู่ที่หน้าวัดในตลาด ผมไม่

ทราบว่ามังกรตัวนีเ้ขาสื่อความหมายว่าเป็นอะไร นี่คือค าถามแต่

ถ้าท่านใดทราบผมขอความกรุณาช่วยบอกผมด้วย และก็ผมไป

เที่ยวที่อ าเภอละงูที่หน้าตลาดสดอ าเภอละงู  ก็เห็นเสาไฟฟ้าต้น

เล็กๆเพื่อประดับเป็นไฟของจังหวัด หรือว่าเป็นไฟของถนนก็เป็น

หัวมังกรเล็กๆเหมือนกัน และก็ผมกลับมาที่สตูลอีกครั้ง ตั้งแต่

หัวสะพานตายาย ลงไปในตลาดตอนนี้เจ้าสมุทรเทวาหรือว่า

เทวดาองค์ไหนไม่ทราบ ที่อยู่บนถนนที่เป็นรูปปั้น ผมไม่ทราบว่า

ตรงนี้สื่อความหมายว่าอย่างไร ในเรื่องของจังหวัดสตูลที่มี

ประชาชนที่นับถือศาสนาอสิลามประมาณ 70% และสุดท้ายใน

ส่วนของพระสมุทรเทวานั้น ก็เป็นรูปปั้น และก็ไปที่อ าเภอละงูที่

เขตรับผิดชอบของคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  รู้สึกว่าจะมีรูป

ปั้นในถ้ าตอนนี้ก าลังด าเนินการจัดท าอยู่ผมไม่ทราบว่าการ

ท่องเที่ยวสื่อในเรื่องนี้ เพราะอะไร ถ้าใครทราบช่วยตอบผมด้วย  

ส่วนในเรื่องที่สองคือ ผมเป็นเด็กในสวนที่เกิดตามชนบท และก็

เป็นคนกรีดยาง ก่อนที่ผมจะมาเป็นสมาชิกฯ ผมกรีดยางมาก่อน 

ตอนนี้ราคายางถูก ผมเคยน าเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ว่าให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท าถนนด้วยยางพารา แต่ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  ผมไม่เห็น

พาราแอสฟัลล์ติก แม้แต่สายเดียวเลย ไม่ทราบว่าชาวสวนยาง

จะคิดยังไงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณศริิศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขออนุญาตหารือในวาระอื่นๆ ในเรื่องของการแข่งขัน

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ที่ใกล้จะมาถึงแล้วนั้น ในปีนี้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลละงู เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทีนี้ในส่วนของ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเองที่เข้าร่วมแข่งขันนั้น จนมาถึง

บัดนีย้ังไม่ได้มกีารเตรียมการเลย เมื่อวานผมได้พบกับเจ้าหน้าที่

คุณปราโมทย์  หมาดทิ้ง ขออนุญาตที่เอ่ยนาม เขาบอกว่าก าลัง

เตรียมตัวแต่ติดปัญหาเรื่องชุดในการแข่งขัน และไม่สามารถว่า

จะใช้งบตัวไหน ก็ต้องฝากท่านประธานสภาฯผ่านไปยังคณะ

ผู้บริหารในเรื่องนี้ด้วยว่า แนวทางในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น

สัมพันธ์นั้น จะเป็นในทิศทางไหนเพราะอย่างน้อยที่สุดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ก็ได้เป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้ว ส่วนปีนี้ก็

ไม่ได้เตรียมการเราไปในฐานะป้องกันแชมป์ในเรื่องของฟุตบอล 

ส่วนอีกเรื่อง เมื่อวานตอนที่ผมเลิกประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติเสร็จ ก็กลับไปต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมพละศึกษาซึ่ง

เดินทางมาติดตามการก่อสร้างสนามกีฬาของเราว่าความ

คืบหน้าไปถึงไหนก็ได้รับการตอบรับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่การ

ก่อสร้างนั้น ด าเนินการไปอย่างรวดเร็วก็แจ้งให้ทราบแต่ที่มีการ

ติงกันอยู่นิดหนึ่งว่าก็ในเรื่องของคันดิน ซึ่งตอนนี้ฝนตกมากใน

อ าเภอละงู และก็น้ ากัดเซาะพื้นที่พอสมควรซึ่งเขาก็ได้เดินดูเขา

ก็เป็นหว่งในส่วนนี ้ผมก็แจ้งไปว่าเราได้ตั้งงบในส่วนนี้ประมาณสี่

ล้านบาท ในการที่จะท าคันกั้นดินแต่จนถึงวันนี้ ไตรมาสที่ 4 

ของปีงบประมาณ 2560 ก็ยังไม่ได้ด าเนินการซึ่งก็เป็นห่วงตรง

นี้อยู่เหมือนกัน ผมก็ได้พูดหลายครั้งในที่ประชุมแห่งนี้ว่าด้วย

ความเป็นห่วงชาวบ้านเขาก็เห็น บางครั้งฝนตกหนักมากถนน

ไหลลงมาปิดทางก็มี ก็เป็นห่วงในเรื่องตรงนี้ ก็แจ้งฝากไปถึง

ผู้บริหารทราบ และอีกเรื่องหนึ่ง ผมก็โดนพาดพิงมาในเรื่องของ

รูปปั้นคือ ณ ปัจจุบันนี้สตูลก าลังเข้าสู่เมืองอุทยานธรณีโลก ได้

งบประมาณมาจากกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

หรอืเป็นการสรา้งปฏิมากรรมเพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยว ที่ต าบล

ก าแพงนั้นเป็นเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง 

เขาได้ก่อสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นปฏิมกรรมเกิดขึ้น คือรูปของมนุษย์

หนิ มนุษย์ถ้ าในยุคหิน ซึ่งอยู่ตรงน้ันซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมอืนกันว่า

คุณสมหมาย  ตุกังหัน  เดินทางไปตอนไหนที่ได้เห็นรูปปั้นนี้ ก็

เรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันพอสมควร  แต่ผมละไว้ในส่วนตรงนี้
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เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก็จะ

บอกใหท้ราบว่าเป็นรูปปฏิมากรรมซึ่งเป็นมนุษย์ถ้ า แต่ในเรื่องจะ

ขัดหลักศาสนาอิสลามตรงนี้ผมไม่ทราบ ก็ต้องใช้วิจารณญาณ

ญาณในการดูและการตัดสินใจ แตส่ิ่งเหล่านีท้ี่เกิดขึน้ว่าเป็นยังไง

เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งผมเกรงว่าถ้าเราเอามา

พูดในสถานที่ ที่ไม่สมควรพูดมันอาจจะกลายเป็นน้ าผึ้งหยด

เดียว ท าให้เกิดการบาดหมางกันได้เพราะจังหวัดสตูลนั้นอยู่กัน

แบบพี่แบบน้อง ไม่วา่จะศาสนาไหนก็ตามเราไม่ได้มีการแบ่งแยก

ในการอยู่ร่วมกันผมเองก็เติบโตมาจากบ่อน้ าในมัสยิดก็ไม่ได้นิ่ง

นอนใจในเรื่องนี้ ก็พยายามดูอยู่และก็ให้ค าปรึกษาในบางครั้ง ก็

ฝากไว้แต่เพียงแคน่ี ้

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณสะหรี  พันหวัง 

นายสะหร ี พันหวัง - ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณแทนประชาชนจังหวัดสตูล 

ทุกท่านที่นายกฯ คณะฝ่ายบริหารได้เสนองบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีพุทธศักราช 2561  ซึ่งวันนี้ทางสภาเองก็ได้มีมติและ

ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าหลังจาก 1 

ตุลาคม 2560 นี้ คงจะได้ใช้งบประมาณในปีนี้ อยากจะฝากถึง

ท่านนายกฯว่าในส่วนที่ทางสมาชิกฯทางสภาฯได้อนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายของปี 2561 ไปนั้น อยากจะฝากถึงกองที่

รับผิดชอบในด้านต่างๆ ที่สมาชิกฯได้ผ่านไปอยากจะให้มี

ผลสัมฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิต และไม่ว่าจะเป็นด้าน

ท่องเที่ยวทุกอย่างที่ผ่านไป ผมคิดว่าในรายละเอียดของกิจกรรม

อยากจะให้ท าแบบกระชับ อยากจะให้ลงมือท าแล้วจะได้

ผลสัมฤทธิ์ที่ดีเกิดขึน้เพราะที่ผ่านมาหลายๆโครงการ อาจะไม่ได้

ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ทั้งนี้ด้วยงบประมาณของเราที่จ ากัดก็

อยากจะท าให้มันกระชับสักนิด อย่างน้อยพี่น้องสมาชิกฯของเรา 

บางครั้งหรือบางโครงการก็ไม่ได้ทราบอยู่ดีๆก็มาถึงแล้ว

โครงการ อย่างน้อยจะฝากว่าในส่วนที่รายละเอียดโครงการ

อยากจะให้ศึกษาหรืออยากจะให้ถามสมาชิกฯในแต่ละเขต เรา

ร่วมกันท างานเผื่อว่าชาวบ้านต้องการอะไรในประเด็นไหน บางที

อยากจะให้สมาชิกฯของเราได้มีโอกาสได้ไปอยู่กับประชาชนใน



~ ๑๐ ~ 

 

พื้นที่ผมคิดว่ามันก็เป็นแนวทางในการบริหารจัดการตรงนั้น 

วันนี้ผมเองก็มีเรื่องที่จะบอกกับสมาชิกฯสักนิดว่าในอนาคต

ข้างหน้าไม่ทราบว่าผมจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้อีกหรือเปล่า ด้วย

ความผิดพลาดแต่อยู่ที่เวลาว่าส่วนไหน แต่เราไม่ได้มีเจตนาตรง

นี้ก็ให้เป็นวาระของเขา ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เข้ามาท าหน้าที่ตรงนี้

อีกก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกฯและคณะผู้บริหารช่วยดูแลพื้นที่ของ

ผมด้วย  ขอฝากไว้แคน่ี ้

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมขออนุญาตพูดอีกครั้ง ในส่วนที่พูดเมื่อสักครู่ผมไม่ได้

เจตนาที่จะแบ่งแยกดินแดน แต่ในฐานะอิสลามผมถ้าไม่พูดก็

เปรียบเหมอืนกับวัวลืมตนี ถ้าพูดไปแล้วใครไม่สบายใจเพราะผม

บอกแล้วว่าเราอยู่ดว้ยกัน เราเล่นดว้ยกัน และสิ่งที่ไม่อยากจะให้

เกิดขึ้นในจังหวัดสตูล ถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากจะว่าถึงองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  แต่ผมหวังว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล คงจะไม่ท าเรื่องแบบนั้นให้เรา ผมเข้าใจว่าองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูลของเรามันกว้างถึงประชากรน้อยแต่ว่า

เราอยู่ด้วยกันแบบมีความสุข ถ้าใครจะคิดจะท าอะไรก็ขอให้คิด

ให้รอบคอบอยู่ด้วยกันแบบมีความสุข  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอาทิตย์ สุวรรณโณ 

นายอาทติย์  สุวรรณโณ -  เนื่องด้วยกระผมประสานท่านนายกฯ ซึ่งวันนี้ก็ทางกอง

ช่างก็ประสานกับผมแล้วเรื่องที่จะเอารถแม็คโครไปท าถนนที่

ขาดจากน้ าท่วม ซึ่งก็มีอยู่หลายจุดที่ผมเอารถไป เพราะมีอยู่

สองจุดมันท าล าบากต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือขนาดใหญ่ 

ซึ่งก็มีอยู่สองจุดใกล้ๆกัน ซึ่งผมก็ให้ชาวบ้านและ ส.อบต.ได้

ประสานงานวันนี ้และชาวบ้านได้ฝากขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้

ส่งเครื่องจักรและเครื่องมือ ก็ในส่วนเล็กทางองค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้จัดการไป  ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม เชิญนายกฯช่วยชี้แจงในเรื่องที่สมาชิกฯ

ได้อภิปรายมาในส่วนของวาระอื่นๆ  

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขออนุญาตชี้แจงให้ท่านสมาชิกฯ ที่ได้ถามมาประมาณ

สองเรื่อง  เรื่องแรกก็คือกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในปีนี้ผมอยากจะ
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เรียนว่า  จริงๆแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลละงู ซึ่งเขารับเป็น

เจ้าภาพจากปีที่แล้วมา โดยระเบียบคือตอนนี้เราไม่สามารถตั้ง

งบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ภายในหนว่ยงานตา่งๆ ทั้งจังหวัดหรอืว่าในระดับภาคหรืออะไรก็

แล้วแต่ เหมอืนกับกีฬา อบจ.คัพ ซึ่งจังหวัดตรังก็ได้งดจัดกีฬาไป 

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ก็ เหมือนกัน เพราะว่าเป็นการแข่งขัน

ระหว่างเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

ซึ่งเรามองว่าเพื่อให้ท้องถิ่นต่างๆ ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

และก็ส่งเสริมสุขภาพ ให้กับบุคลากรของเรา แต่ทางผู้ตรวจสอบ

นีเ้ขากลับมองไปอีกประเด็น เขามองว่ากิจกรรมในลักษณะอย่าง

นี้ประชาชนไม่ ได้รับประโยชน์  เพราะฉะนั้นไม่ควรจะใ ช้

งบประมาณของแผ่นดินออกไปท า ผมได้เจอท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลละงู ที่รับเป็นเจ้าภาพ ท่านบอกว่าจริงๆแล้วก็

ไม่อยากจัดหรอกแต่ว่าท่านรับงานมาแล้ว ก็อยากจะจัดให้จบๆ

ไปตามที่ได้รับมอบหมายงานมา โดยหลักการของจัดในปีนี้ ท่าน

บอกว่าจะขอสนับสนุนงบประมาณส่วนตัวจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เข้าร่วมการแข่งขันแห่งละ 20,000.-บาท 

เป็นงบประมาณส่วนตัวผมขอย้ าอีกที ไม่ใช่งบของทางราชการ 

ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง ผมก็ได้บอกทาง

เจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าในส่วนของเงินสองหมื่นบาทนี้ นายกฯยินดีที่

จะรับผิดชอบให้โดยใช้เงินส่วนตัว สมทบเข้าไปให้เขาด าเนินการ

ในการจัดการแข่งขัน แต่ทีนี้เรื่องชุดหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆ ที่

จะต้องเอามาใส่ในการแข่งขันนั้น ผมคิดว่าในเมื่อใช้งบของทาง

ราชการไม่ได้ เพราะฉะนั้นนักกีฬาก็ต้องซื้อชุดเอง ก็ต้องว่ากัน

ไป ก็ต้องหาวิธีการเอา ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องรวมๆเงินกัน เพื่อ

ด าเนินการเอง เพื่อให้การแข่งขันตรงนี้ได้เชื่อมความสัมพันธ์ต่อ

กัน และก็ได้ส่งเสริมสุขภาพของเรา ก็เรียนทุกท่านเพื่อทราบว่า

ในส่วนชุดการแข่งขันคงจะต้องร่วมดว้ยช่วยกัน  ส่วนในเรื่องของ

ก าแพงกั้นดินสนามกีฬาแห่งที่สองขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ที่ควนฟ้าแลบขณะนี้ทางกองช่างได้ประมาณราคา
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กลางและก าหนดรูปแบบอะไรต่างๆ รายละเอียดเสร็จหมด

เรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งเรื่องไปยังพัสดุ ก าลังด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างอยู่ซึ่งผมคิดว่าก็คงจะอีกไม่กี่วัน ก็น่าจะท าสัญญากับ

ผู้รับเหมาได้ตัวนี้ก็คงจะได้ท าไปพร้อมๆกันแต่ในช่วงนี้น่าจะท า

ล าบากเพราะว่าฝนฟ้ายังตกอยู่ ก็คงจะต้องรอให้ถึงฤดูแล้ง

เพราะว่าสัญญาเราคงจะได้ด าเนินการในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้

แน่นอน  อีกเรื่องคือ ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ผมอยากจะเรียนว่าโดยข้อเท็จจริงตอนนี้รัฐบาลเองพยายาม

สนับสนุนให้ท้องถิ่นได้ใช้ถนนยางพารา แต่โดยข้อเท็จจริงผม

อยากจะเรียนว่าปริมาณยางพาราที่ เอาไปใช้กับถนนนี้ ใช้ได้

ค่อนขา้งน้อยมาก คืออยากจะเรียนท่านสมาชิกฯให้ทราบว่าโดย

การทดลองของผู้เช่ียวชาญจากแขวงทางหลวงที่เขาเคยทดลอง

ใช้นี้ ในการใชย้างพารามาผสมกับยางมะตอย ไม่ใช่เอายางพารา

มาคลุกกับหินทั้งหมดนะ  เขาใช้ยางพาราไปท าให้เหลวแล้วก็

ผสมกับยางมะตอย ซึ่งในส่วนที่ใช้ยางพารามาผสมนั้น โดย

เปอร์เซ็นต์ของยางพาราเองจริงๆประมาณ 5 % เท่านั้น และ

ถนนในการท าในส่วนของฐานรากของถนนยังเป็นยางมะตอย

ล้วนๆ ตามรูปแบบที่เขาก าหนดมา ส่วนที่จะผสมยางพาราที่เป็น

พาราแอสฟัลท์ติกนั้นเขาใช้ส าหรับหินที่ลาดหน้าส่วนบนของ

ถนนประมาณสองนิ้วเท่านั้นเอง ซึ่งปริมาณยางที่ใช้จริงๆก็ไม่

เยอะแล้วท าให้ราคาของถนน มันจะสูงขึ้นมากิโลเมตร ละ 

ประมาณเจ็ดแสนถึงแปดแสนบาท โดยประมาณ ถามว่า

ประสิทธิภาพจริงๆโดยหลักการถ้าราคาสูงขึ้นและอายุการใช้

งานของถนนมันนานขึ้น มันก็อาจจะคุ้มค่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีใคร

ยืนยันว่าอายุการใชง้านของถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ

ที่ว่านี้ มันยืนยาวกว่าถนนแอสฟัลท์ติกธรรมดาหรือไม่ และใน

ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเอง จริงๆเราก็คิดกัน

อยู่ว่ามันควรจะมีพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ามาแจมบ้างใน

บางสายหรือไม่ ตอนนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาของฝั่ง

ออกแบบว่ามีข้อมูลอะไรแบบไหน ซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้เข้าไปก้าว

ก่ายแทรกแซงเขา ว่าแบบที่เขาออกมามันควรจะ เป็นแอสฟัลท์
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ติกธรรมดาหรอืเป็นพาราแอสฟัลท์ติก  แต่เมื่อเสนอมาเป็นแอส

ฟัลท์ติกธรรมดา ผมก็อนุมัติ ไปเป็นแอสฟัลท์ติกธรรมดา 

ทั้งหมดเหมือนกัน ปีนี้เราก็ยังไม่มีพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ก็

เรียนเพื่อทราบ อีกเรื่องที่อยากจะบอกกับท่านสมาชิกฯได้

รับทราบและบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบ ในช่วงน้ าท่วมที่ผ่าน

มาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ท าอะไรไปบ้างผม

อยากจะเรียนว่าเมื่อวันที่ 13 สงิหาคม 2560 ผมได้รับรายงาน

จากพี่น้องประชาชนชาวบ้านท่ายาง ที่ต าบลปากน้ า  ซึ่งตรงนี้

เจ้าของพื้นที่น่าจะยังไม่ทราบเพราะว่าผมก็ไม่ได้รายงานไปบอก  

ตรงนั้นที่หัวสะพานทางไปบ้านรูเปต น้ าได้กัดเซาะหัวสะพานจน

ถนนที่ต่อกับหัวสะพานขาด เป็นถนนคอนกรีต แต่กัดเซาะดิน

ข้างลา่งออกไปหมดเลยเป็นช่องกว้างประมาณ 3  เมตร  พอผม

ทราบข่าวก็ได้แจ้งให้ฝ่ายซ่อมสร้างขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์ ก็ลงพื้นที่กันเลยน าหัว

เสาเข็มที่เก็บรวบรวมไว้เอาลงไปกั้นในช่วงระหว่างเสาตอหม้อ

สะพานกับหูช้างตรงนั้น และก็ได้น าหินผุที่เป็นหินก้อนใหญ่เติม

ลงไปแทนหินที่ถูกน้ ากัดเซาะไป และคืนนั้นหลังจากที่เราท างาน

ไปประมาณสี่ถึงห้าช่ัวโมงนั้น ก็สามารถใช้ถนนได้เลยในการ

สัญจรไปมาได้ในระดับหนึ่ง และเช้าวันรุ่งขึ้นได้น าหินเข้าไปเพิ่ม

บดอัดใหเ้รียบร้อยใช้ประโยชน์ได้อย่างดีแล้วในปัจจุบัน เพียงแต่

ตัวลาดยางข้างหน้า ยังไม่ได้ไปด าเนนิการคงจะต้องรอให้ฝนแล้ง

ก่อนอันนั้นในส่วนของหัวสะพานที่ท่ายางได้ไปด าเนินการให้

เรียบร้อยแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือ ทรัพย์สินขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ที่บ่อน้ าร้อน ต าบลทุ่งนุ้ย ก็น่าตกใจมากฝนตก

ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ตกลงมาก็ประมาณ 

3 ช่ัวโมง ในช่วงเย็นน้ าป่าไหลลงมาเจ้าหน้าที่เล่าให้ผมฟังว่า

นักท่องเที่ยวที่ไปแช่น้ าร้อนอยู่ในบ่อนั้นเขาวิ่งขึ้นจากบ่อแทบไม่

ทันเลย ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบนถนน น้ ามาเร็วและก็แรงมาก 

และน้ าก็ท่วมพื้นช้ันบนของบ่อแช่ตัว ท่านพอเข้าใจนะว่าโดย

ลักษณะบ่อน้ าร้อนที่ออกแบบไว้นั้น มันจะมีพื้นที่ด้านนอกบ่อแช่

ตัวที่เป็นพืน้ที่จัดเป็นสวนสาธารณะตรงน้ันมันเป็นพื้นที่ต่ า แล้วก็
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เรายกระดับคันปูนมีพื้นมีอะไรที่ปากบ่อ และก็มีบ่อแช่ตัวอยู่ที่

ด้านใน พื้นด้านบนปากบ่อแช่ตัวนั้นจมหมด โชคดีที่น้ าไม่ล้นเข้า

ไปในบ่อแม่ แค่เพียง 20 นาที เท่านั้นน้ าก็ไหลผ่านเลยไป จนน้ า

แห้ง แต่ช่วงที่น้ ามาในช่วงนั้นมันซัดเอาโคลน และเอาดินข้างบน

ลงมาอยู่ในพืน้ที่เราเยอะมาก  และเมื่อวันจันทร์ผมเองก็ได้สั่งให้

ทางกองช่างเข้าไปช่วยกัน และสั่งให้ ชรบ.ที่เราจ้างมาได้มาล้าง

บ่อเมื่อวานนี้หยุดประมาณครึ่งวันก็ล้างช่วงเช้าตอนเย็นเรา

สามารถเปิดบริการได้อย่างปกติแล้วส าหรับบ่อน้ าร้อน  ส่วนใน

เรื่องสุดท้ายที่ท่านอาทิตย์ สุวรรณโณ ได้บอกให้ฟังเมื่อสักครู่

และผมก็จะได้รีบด าเนินการให้ในตอนเช้าเครื่องจักรน่าจะเข้าไป

ถึงพื้นที่แล้ว และก็เริ่มด าเนินการแล้ว  ส่วนในเรื่องของภาพ

กว้างของพี่นอ้งประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ จริงๆเมื่อคืน

สั่งแล้ว และเมื่อคืนผมไปงานศพที่วัดวังสายทองฝนตกอยู่

ประมาณหนึ่งช่ัวโมงกว่าๆอย่างหนักเลย ผมก็สั่งทางร้านบอกว่า

น่าจะต้องเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายเป็นถุงยังชีพ

ให้กับชาวบ้านก็ตั้งใจว่าจะท าสักพันชุดก่อน แต่พอขากลับนี้ฝนก็

หยุดตกผมก็ดูสถานการณแ์ล้วน้ าฝนที่ตกมานั้น น้ ายังไม่ท่วมจม

ถนนสักที่เลยในคลองดูสภาพน้ าก็ยังปกติ ก็เลยสั่งหยุดไว้ก่อน

ว่ายังไม่ต้องท าก่อน ผมขอดูสถานการณ์อีกวัน เมื่อเช้าขับรถ

ผ่านมาน้ าปีนี้แปลกกว่าปีก่อนๆน้ ามาเร็วแต่มวลน้ าไม่เยอะมาก

แต่เมื่อคืนตกซ้ าเข้ามาอีกรอบคงจะต้องรอดูเหตุการณ์เย็นนี้อีก

ครั้งว่ามันจะจมเพิ่มขึ้นหรอืไม่ แต่ถ้าจมเพิ่มขึ้นอกีเราก็คงจะต้อง

เตรียมของยังชีพเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแตถ่้าหากว่าน้ าท่วมเพียง

วันเดียวก็คงคิดว่าได้ไม่ต้องแจกถุงยังชีพ ก็คงจะใช้หลักการเดิม

อยากเรียนสมาชิกฯทุกท่านว่าอาจจะแจกก็ต้องช่วยกันกับ

เจ้าของพื้นที่เราแบ่งกันคนละครึ่งถ้าหากว่าครัวเรือนที่ประสพ

ภัยน้ าท่วมสัก 200 ครัวเรือนอย่างนี้ เราแบ่งกันคนละร้อย

ครัวเรือน อะไรประมาณนั้น ก็นั่นคือแนวทางปฏิบัติที่เราเคย

ด าเนนิการมาก่อนก็ไม่ได้ละเลยจะดูเหตุการณ์อยู่ตลอด กลัวว่า

จะโดนฝ่ายตรวจสอบว่าไม่ประหยัดและใช้ไม่คุ้มค่าเพราะตอนนี้



~ ๑๕ ~ 

 

ท างานยากมากในหลายๆเรื่อง ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบ 

ก็ขออนุญาตชีแ้จงให้สมาชิกฯทุกท่านได้รับทราบด้วย 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหม เชญิคุณศิรศิักดิ์ ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงทางเข้าสนามกีฬา

ของเราในระยะทาง 300 เมตร  ซึ่งก็ยังเป็นช่องทางที่ยังล าบาก

ซึ่งนายกฯเองก็ได้บอกว่าคงต้องให้ทางผู้อ านวยการโรงเรียนท า

หนังสือมาถึงจะด าเนนิการได้ ผมขอเรียนให้ท่านนายกฯทราบว่า

ผมได้ประสานกับผู้รับเหมาในการก่อสร้างสนามกีฬานั้น ตอนนี้

เขาท าให้เราเรียบร้อยแล้ว เราไม่ต้องท าก็เลยต้องแจ้งให้ที่

ประชุมทราบสักนิด และอีกเรื่องผมขออนุญาตหารือในตรงนี้เลย

เพราะสมาชิกฯเรามาพร้อมกันทั้งหมดในเรื่องการแข่งขันกีฬา

ท้องถิ่นสัมพันธ์ เมื่อนายกฯเป็นผู้จ่ายเงินหรืออุดหนุนไปแล้วโดย

เป็นเงินส่วนตัวนั้น  ผมก็อยากจะบอกท่านสมาชิกฯที่อยู่ในที่นี้

เพื่อเห็นใจนักกีฬาทุกคน ก็อยากจะขอท่านสมาชิกฯที่มีจิต

ศรัทธาร่วมดว้ยช่วยกันบริจาคในการที่จะไปซื้อชุดในการแข่งขัน 

ก็ฝากไว้ด้วยในส่วนนี้  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม ที่จะอภิปราย ถ้าไม่มีผมก็ขอปิดการ

ประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12. 34 น. 


