
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี 2  ประจําป$  ๒๕62 

วันท่ี   14  สิงหาคม   ๒๕62 
เวลา    09.3๐  น. 

ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

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

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1.  นายอะหมาด   หลงจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  8 
2.  นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต  1 
 

  

 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด!วยใจเป&นธรรม” 
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รายชื่อผู1เข1าร�วมประชุม  
๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2.  นายวิบูลย�   โต2ะขุนนุ�ย ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3.  นายวรรโณ  เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
4.  นายกอหรี   ปBญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6.  ประพันธ�   สารานพกุล หัวหน�าสํานักปลัดฯ 
7. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
8. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
9. นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
10. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง แทนผู�อํานวยการกองช าง 
๑1. นายอรุณ   อาดํา แทนผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑2. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
13. นางอรรถยา  อารีกุล ผู�อํานวยการกองการส งเสริมคุณภาพชีวิต 
14. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
15. นางอภิญญา  ถีระวงศ� นักบริหารงานทั่วไประดับต�น 
16. นายมารุต   โขขัด ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
17. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
18. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
19. นายปรีชา     อ อนประชู ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
 

 
 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด!วยใจเป&นธรรม” 



~	๓	~	

 

รายชื่อผู1เข1าฟ8งประชุม 

1. นางวิภา  แคล�วอาวุธ ประชาชน 
2. นายธนกฤต  ดิสสระ ผู�ช วยนายช างเครื่องกล 
 
 

เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น 
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ข1อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลมาครบ

องค�ประชุมแล�วขอเชิญประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลขึ้นทําหน�าที่ขอให�ทุกท านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท าน 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก1ว รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท านปลัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ท านรองปลัดองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และท านผู�อํานวยการสังกัดกองงานต างๆ วันนี้เปLนการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปM พ.ศ.2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตามระเบียบวาระของ
การประชุม 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 1  
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ1งต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ  วันนี้มีท านสมาชิกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ท านอะหมาด  หลงจิ ได�ขอลา เพราะท านติดภารกิจ 

  1.1  กองแผนและงบประมาณแจ�งการประเมินผลการ
ประเมินตนเอง การจัดการบริหารสาธารณะตามเกณฑ�ช้ีวัดและ
ค าเปPาหมายขั้นตํ่ามาตรฐานจัดบริการสาธารณะขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2562 เอกสารได�จัดส งให�
ทุกท านแล�ว 

  1.2  กองแผนและงบประมาณแจ�งประกาศแก� ไข
แผนพัฒนาท�องถิ่น พุทธศักราช 2561 – 2565 องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปM 2562 แก�ไขครั้งที่ 
1/2562 ได�จัดวางไว�ให�ทุกท านแล�ว 

  1.3  รายงานและบันทึกความคิดเห็นด�านข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจ าย
ประจําปMงบประมาณ พุทธศักราช 2563 ซึ่งได�แจ�งให�ท าน
ทราบแล�ว และเอกสารได�จัดวางไว�บนโต2ะแล�ว 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 
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ประธานสภาฯ  (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู1ถาม  
ประธานสภาฯ  (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท1องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณา 
 เสร็จแล1ว   ญัตติ ร�างข1อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด

สตูล  เรื่ อง ข1อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม 

ประธานสภาฯ  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร างข�อบัญญัติ 

กล าวรายงานประกอบการพิจารณาต อที่ประชุม เชิญครับ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ - ท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล เคารพ และท านสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมในฐานะ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่ได�มีการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง 
งบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณพุทธศักราช 2563 
คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบไปด�วย 1 .   น า ย ศิ ริ ศั ก ดิ์  
ประทีปรัศมีกุล  ประธานกรรมการ  

  2.  นายหรน  อุศมา   กรรมการ 
  3.  นายอรุณ  โต2ะลาวัล           กรรมการ 
  4.  นางสาวยาสนี  หลังจิ       กรรมการ 
  5.  นายประมวล  ธรรมรักษา กรรมการ 
  6.  นายเอียด  ชูช วย กรรมการ 
  7.  นายอะหมาด หลงจิ กรรมการ/เลขานุการ 
 ผู�เข�าร วมประชุม 
  1.  นายสุพจน�  นเรนทราช หัวหน�าฝTายการประชุม 
  ซึ่งมีรายละเอียดดังต อไปนี้ รายงานของการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร างข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเรื่องงบประมาณรายจ ายประจําปM
งบประมาณ 2563 เปLนจํานวนเงินทั้งสิ้น 330,000,000.-บาท 
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  ร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง

งบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณ 2563  
  ข�อ 1. คณะกรรมการไม มีการแก�ไข ไม มีสงวนความเห็น

และสมาชิกสภาฯไม มีผู�เสนอคําแปรญัตติ ไม มีการสงวนคําแปร
ญัตติ  

  ข�อ 2. คณะกรรมการไม มีการแก�ไข ไม มีสงวนความเห็น
และสมาชิกสภาฯไม มีผู�เสนอคําแปรญัตติ ไม มีการสงวนคําแปร
ญัตติ 

  ข�อ 3. คณะกรรมการไม มีการแก�ไข ไม มีสงวนความเห็น
และสมาชิกสภาฯไม มีผู�เสนอคําแปรญัตติ ไม มีการสงวนคําแปร
ญัตติ 

  ข�อ 4. คณะกรรมการไม มีการแก�ไข ไม มีสงวนความเห็น
และสมาชิกสภาฯไม มีผู�เสนอคําแปรญัตติ ไม มีการสงวนคําแปร
ญัตติ 

  ข�อ 5. คณะกรรมการไม มีการแก�ไข ไม มีสงวนความเห็น
และสมาชิกสภาฯไม มีผู�เสนอคําแปรญัตติ ไม มีการสงวนคําแปร
ญัตติ 

  ข�อ 6. คณะกรรมการไม มีการแก�ไข ไม มีสงวนความเห็น
และสมาชิกสภาฯไม มีผู�เสนอคําแปรญัตติ ไม มีการสงวนคําแปร
ญัตติ 

  คณะกรรมการแปรญัตติร างข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณ 
2563 จึงขอส งร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เรื่องงบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณ 2563 คืนสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง 
และวาระที่สาม ต อไป โดยมีบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติงบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณ 2563 
งบประมาณที่ตั้งไว� 330,000,000.-บาท จึงบันทึกไว�เปLน
หลักฐาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ตามข�อบังคับ ข�อที่ 51 วรรคหนึ่ง การพิจารณาร าง

ข�อบัญญัติวาระที่สอง ให�ปรึกษาเรียงตามลําดับข�อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก�ไขเท านั้นเว�นแต 
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ที่ประชุมสภาท�องถิ่นจะได�ลงมติเปLนอย างอื่น ไม มีการแปรญัตติ 
นะครับ ผมจะขอมติเห็นชอบผ านวาระที่สอง ท านเลขาฯนับองค�
ประชุม  

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 12  คน 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯผู�ใดเห็นชอบผ านวาระที่สอง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯผู�ใดไม เห็นชอบผ านวาระที่สอง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 10 เสียงไม�เห็นชอบ –ไม�
มี-งดออกเสียง 2 เสียง 

  ต อไปตามข�อบังคับที่ 52 วรรคสอง พิจารณาวาระที่สาม
ให�ตราเปLนข�อบัญญัติ ผมจะขอมติที่ประชุม ท านเลขานุการสภา
นับองค�ประชุม  

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 12  คน 
ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาฯผู�ใดเห็นชอบให�ตราเปLนข�อบัญญัติ โปรด

ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาฯผู�ใดไม เห็นชอบให�ตราเปLนข�อบัญญัติ 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให1ตราเปJนข1อบัญญัติ  11 
เสียง  ไม�เห็นชอบ  -ไม�มี-  งดออกเสียง 1 เสียง 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม� 
  ญัตติ  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$

งบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อโอนตั้งจ�ายรายการใหม�ของ
กองช�าง หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง เพื่อเปJนค�าใช1จ�ายใน
การซ�อมสร1างถนนท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค�การ
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บริหารส�วนจังหวัดสตูล ซึ่งเปJนการแก1ไขป8ญหาความ
เดือดร1อนของราษฎรท่ีสัญจรไป –มา จํานวน 5 สายทาง 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 20,793,000.-บาท 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่

เคารพ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรง
เกียรติทุกท าน ขอเสนอคําแถลงญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ ายประจําปMพุทธศักราช 2562 โอนตั้งจ ายรายการใหม 
ด�วยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�จะขอ
อนุมัติ โอนเ งินงบประมาณรายจ ายประจําปMงบประมาณ 
พุทธศักราช 2562 ซึ่งเปLนงบประมาณที่คาดว าจะเหลือจ าย
จากส วนราชการในสังกัดเพื่อโอนตั้งจ ายเปLนรายการใหม ของ
กองช าง หมวดค าที่ดินและสิ่งก อสร�างเพื่อเปLนค าใช�จ ายในการ
ซ อมสร�างถนนที่อยู ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ซึ่งเปLนการแก�ไขปBญหาความเดือดร�อนของราษฎรที่
สัญจรไปมา จํานวน 5 สาย ตามรายละเลียดดังนี้  

  1. ค าซ อมสร�างถนนลาดยางแอสฟBลล�คอนกรีต สาย 
สต.ถ.1-0009 บ�านควนสไน-คลองละงู ขนาดผิวจราจรกว�าง
6 เมตร ไหล ทางข�างละ 1 เมตร ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 
ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และ
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
งบประมาณ  8,400,000.-บาท   

  2. ค าซ อมสร�างถนนลาดยางแอสฟBลล�คอนกรีต สาย 
สต.ถ.1-0016 บ�านผัง6 – บ�านผังปาล�ม 5 ขนาดผิวจราจร
กว�าง 6 เมตร  ไหล ทางข�างละ 1  เมตร ระยะทาง 1.400 
กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วน
ท�องถิ่น งบประมาณ 5,699,000.-บาท  

  3. ค าซ อมสร�างถนนลาดยางพาราแอสฟBลล�คอนกรีต 
สาย สต.ถ.1-0058 บ�านปลักสาวสูง – บ�านทุ งพลับ ขนาดผิว
จราจรกว�าง 5 เมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่
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องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และแบบมาตรฐานงาน
ทาง สําห รับองค� กรปกครองส วนท�องถิ่ น  งบประมาณ 
2,726,000.-บาท  

  4. ค าซ อมสร�างถนนลาดยางพาราแอสฟBลล�คอนกรีต 
สาย สต.ถ.1-0026 บ�านเขาน�อย – บ�านย านซื่อ ขนาดผิว
จราจรกว�าง 6 เมตร ระยะทาง 0.265 กิโลเมตร ตามแบบ
แปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่ น 
งบประมาณ  2,168,000.-บาท  

  5. ค าซ อมสร�างถนนลาดยางพาราแอสฟBลล�คอนกรีต 
สาย สต.ถ.1-0022  บ�านผัง120 – บ�านผัง 42 ขนาดผิว
จราจรกว�าง 6 เมตร  ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร ตามแบบ
แปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่ น 
งบประมาณ  1,800,000.-บาท  

  รวม โอนตั้ งจ ายรายการใหม ค รั้ งนี้ทั้ งสิ้ น เปL น เ งิ น 
2 0 ,7 9 3 ,0 0 0 . -บ า ท  โ ด ย ข อ โ อ น ล ด ง บ ป ร ะ ม า ณ 
20,793,000.-บาท จาก  

  1. กองกิจการสภาฯ จํานวน  12,000,000.-บาท  
  2. กองคลัง   จํานวน  1,000,000.-บาท  
  3. กองช าง   จํานวน  6,981,600.-บาท  
  4. งบกลางสํารองจ าย จํานวน  811,400.-บาท 
 รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกให�กับทุกท าน

อาศัยอํานาจตามความข�อ 27 แห งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น 
พุทธศักราช 2540 และที่แก�ไขเพิ่มเติมที่กําหนดให�การโอนเงิน
งบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�างที่
ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ายเปLน
รายการใหม ให�เปLนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอ
เสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติต อไป ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านใดที่จะ

อภิปราย มีไหมครับ ถ�าไม มีเชิญท านเลขานุการสภาฯ นับองค�
ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ 12 คน 

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติ สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ
แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯแถลง โปรด

ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง   1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบด�วยคะแนน 11 เสียง  

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู1ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านใดที่จะเสนอ

บ�างครับ เชิญเสนอครับ เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ก อนอื่นต�องขอขอบคุณคณะผู�บริหารที่ได�เพิ่มเติม
โครงสร�างพื้นฐานให�กับพี่น�องประชาชนในหลายๆภาคส วนของ
การพัฒนาเพื่อให�เข�าใจและเข�าถึงของพี่น�องประชาชน ในเรื่อง
ของวาระอื่ นๆผมขออนุญาตที่ จะ เสนอผ านไปทางท าน
ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ในเรื่องของสนาม
กีฬาแห งที่สองขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เมื่อวานมีพี่
น�องประชาชนได�มาขอใช�ในการจัดการกุศล น่ันก็คือการหาเงิน
ให�กับมัสยิดบ�านควนสไน ที่ใช�สนามในการแข งขันก็เปLนไปด�วย
ความเรียบร�อยผมเองได�เข�าไปดูแลในบางส วนในห�วงเวลาหนึ่ง
และก็ไปขับรถวนรอบสนามเพื่อที่จะดูพื้นที่ ที่เราจะสร�างคันกั้น
ดินซึ่งเมื่อหลายวันที่ผ านมาท านประธานสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล จะเห็นว าจังหวัดสตูลของเราโดนวาตภัย
ค อนข�างจะเยอะและก็ฝนก็ตกลงมาอย างหนักน้ําที่เซาะลงมา
จากสนามนั้นตอนนี้เริ่มจะกว�างขึ้นซึ่งผมก็ค อนข�างจะเปLนห วง
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เพราะกัดเซาะเข�าใกล�โรงยิมมากขึ้นพอสมควรก็อยากให�เร งรัด
ในเรื่องของการทําคันกั้นดินให�เรียบร�อย ประกาศที่สองก็ต�อง
หารืออีกว าถ�าไปที่สนามฟุตบอลที่สนามกีฬาแห งที่สองนี้จะเห็น
ว าโรงยิมอยู ข�างบนแต สนามกีฬาอยู ข�างล างเพราะฉะนั้นในการที่
จะเดินลงจากด�านบนมาด�านล างนั้นมันต�องลงมาทางลาดชันซึ่ง
เปLนทางที่ใช�ให�รถนั้นสัญจรผ านไปมาในการมาที่สนามฟุตบอล
ด�านล างผมขออนุญาตเสนอแนะว า น าจะทําบันไดจากด�านหน�า
โรงยิมลงมาหลังอัฒจรรย�จริงๆ ใช�งบประมาณไม มากเพื่อความ
ปลอดภัยเพราะในช วงที่แข งขันกีฬาขององค�การบริหารส วน
ตําบลกําแพงนั้นก็มีเด็กนักเรียนปMนปPายอยู ข�างบนซึ่งก็เปLนห วง
อาจจะไม ปลอดภัยก็ได�เปLนห วงในเรื่องของอันตรายก็อยากให�มี
การสร�างบันไดตรงนั้นเพื่อที่จะให�ทุกอย างสะดวกสบายขึ้น ส วน
ที่สามที่ผมอยากจะฝากก็คือซุ�มของนักกีฬาที่จะมาพักตอนนี้เรา
ยังไม มีซุ�มที่จะน่ังอยู ซ�ายหรือขวาของนักกีฬาในการจัดการ
แข งขันตอนนี้เรายังไม มีซุ�ม อันที่สี่นั้นผมก็ได�เสนอผ านมาทาง
กองการศึกษาฯแล�วว าระเบียบของการใช�สนามมันต�องทําแบบ
ไหนมันจะต�องทําปPายไปติดไว�ที่สนามให�ชัดเจนเพื่อให�พี่น�อง
ประชาชนมีความเข�าใจที่ตรงกันในการที่จะขอใช�สนามจะได�ไม 
ต�องมีปBญหากันอาจจะเข�าใจผิดกันบ�างในบางโอกาสว าการใช�
สนามควรใช�แบบไหนและเมื่อประชุมสภาครั้งที่ผ านมาท าน ผอ.
อมาตย� สุปราณี ได�คุยกับผมในเรื่องขอรายช่ือคณะกรรมการใน
การที่จะดูแลสนามซึ่งผมก็ส งรายช่ือผ านไปทางนายอรุณ อาดํา 
เปLนที่เรียบร�อยแล�วว าเราจะออกระเบียบมาได�เมื่อไหร ซึ่งรายช่ือ
ที่ผมเสนอไปก็มี ผู� อํ านวยการโรงเรียนบ�านควนฟPาแลบ 
ผู�ใหญ บ�านหมู ที่ 6 ผู�ใหญ บ�านหมู ที่ 1 นายกองค�การบริหารส วน
ตําบลกําแพง และผมที่จะเปLนคณะกรรมการในการดูแลสนาม
ตรงนั้น ในส วนอื่นๆก็ได�ฝากต อไปอีกว าในเรื่องของโครงสร�าง
พื้นฐานในเรื่องของถนนก็ต�องฝากไปถึงกองช างซึ่งได�รับปากผม
ไว�ว าหลังจากวันที่ 15 กันยายน เครื่องจักรทั้งหมดจะเข�าไปที่
อําเภอละงู เพื่อไปพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานโดยองค�การบริหาร
ส วนตําบลกําแพงประสานในเรื่องของน้ํามันเช้ือเพลิงเรียบร�อย
แล�วและจะทําโครงสร�างต อและก็ถนนที่จะทําเช่ือมระหว างบ�าน
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หาญมาถึงปTาเสม็ด ก็ได�ประสานกันเรียบร�อยแล�วอาจจะต�องตัด
ผ านตรงนั้นให�ได�ในส วนของทางไปท าเรือบินตีถนนเราก็ได�สร�าง
เข�าไปตรงนั้นแต ว าถ�าเปLนไปได�ก็อยากจะเพิ่มให�สุดถนนไปเลย
และเปLนพื้นที่ ไปโรงเรียนเพียงหลวงก็อยากให�ทุกอย าง
สะดวกสบายและในพื้นที่ของตําบลกําแพงและในพื้นของบ�าน
อุไรนั้นที่จะไปทางหน�าทับนั้นมันมีถนนที่เราทําแต ว ายังไม สุดผม
ก็อยากให�ทําจนสุด ก็ต�องฝากท านประธานสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ผ านไปยังคณะผู�บริหารว าเราจะหาทางแก�ไข
ยังไงให�ทําถนนเส�นนี้ไปจนสุดสายเพราะข�างในนั้นยังมีพี่น�อง
ประชาชนที่ใช�ประโยชน�อยู อีกเยอะมีทั้งคนที่เลี้ยงกุ�งและพี่น�อง
ประชาชนที่ทําประมงพื้นบ�านซึ่งจะมีถนนซอยซึ่งผมคิดว าและ
ชาวบ�านได�บอกผมว าได�ประสานไปยังเจ�าของที่ดินเพื่อให�อุทิศ
มาเพื่อทําถนนบ�านหน�าทับให�ได�เพราะตรงนั้นมีสะพานอยู ซึ่งผม
เองเปLนคนที่ไม มีงบประมาณไปผมได�ประสานและระดมทุนจาก
พี่น�องประชาชนทั้งหลายมาทําเพื่อให�มีสะพาน และพี่น�องบ�าน
ปTาฝาง บ�านอุไร ที่ใช�ประโยชน�อยู ตรงนั้นก็ได�ทําไปแล�ว และก็
รู�สึกว ามันเริ่มจะพังเพราะทําไปหลายปMแล�ว เพราะฉะนั้นการทํา
ประโยชน�ตรงนี้มีเยอะมีทั้งการเลี้ยงปลาในกระชัง การออกไปหา
กุ�ง หอย ปู ปลา ทุกอย างต�องผ านไปทางนี้หมดเขาเรียกว าหน�า
ทับ  ผมคิดว าท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ก็น าจะ
รู�จัก และในพื้นที่ตรงนั้นถ�าเปLนไปได�ผมก็อยากให�ตรงนี้ดีขึ้นก็ได�
แจ�งเพิ่มเติมในส วนของสัญญาณไฟจราจรก็กําลังจะเสร็จแล�วก็
ต�องแจ�งให�ที่ประชุมทราบก็ขอฝากไว�เท านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านอื่นอีก
ไหม ถ�าไม มีเชิญนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ช วย
ช้ีแจงในส วนที่สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  เชิญ
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ครับ 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกฯผู�ทรง
เกียรติทุกท าน ก็จะขอช้ีแจงในการแสดงความคิดเห็นของท าน
สมาชิกฯเมื่อสักครู  เรื่องสนามกีฬาควนฟPาแลบขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล แห งที่ 2 นั้น จริงๆแล�วในส วนที่ร�องขอ
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มาเราคิดไว�ว าจะต�องปรับปรุงในหลายๆส วนอยู มันจะมีล็อคของ
งบประมาณที่จะใช�ได�อยู อีกล็อคหนึ่งก็คือเงินเหลือจ ายที่เราจะ
เสนอผ านสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แห งนี้ในช วง
ปลายเดือนกันยายน ซึ่งส วนใหญ ก็จะเปLนงบครุภัณฑ�และก็
อาจจะรื้อปรับปรุงซ อมแซมครุภัณฑ�ขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ซึ่งคิดว าในส วนของบันไดที่จะสร�างจากโรงยิมลงมา
ที่สนามกีฬาตรงนั้น ก็น าจะใช�งบประมาณส วนนั้นได�หรือจริงๆ
แล�วนั้นในปMงบประมาณ 2563 ที่เราผ านข�อบัญญัติไปเมื่อ
สักครู เราก็ตั้งงบปรับปรุงไว�ซ อมแซมสนามของควนฟPาแลบไว�
ด�วยซึ่งอยู ในข�อนั้นด�วย ซึ่งจริงๆแล�วตรงนี้เปLนสนามแห งใหม ซึ่ง
ผมมองว ามันยังมีอีกหลายๆส วนที่เราจําเปLนจะต�องพัฒนา
เพื่อให�เกิดความเปLนมาตรฐานและก็ให�พี่น�องประชาชนได�ใช�
ประโยชน�อย างเต็มที่ ตรงนี้ในรายการหรือรายละเอียดต างๆนั้น
ก็คงจะได�หารือนอกรอบกับผู�ที่เกี่ยวข�องต อไป ในส วนถนนสาย
ท าเรือตูแตหรํา-บินตี ผมได�หารือกับทางผู�รับผิดชอบกองช าง
แล�วระยะทางที่เหลืออยู ตรงนั้น คือจริงๆแล�วถนนสายนี้จากการ
สํารวจเดิมระยะทางก็คือจํานวนที่ก อสร�างแล�วปรากฏว า และไม 
แน ใจว าทางกรมประมงหรือใครไปสร�างสะพานที่เปLนสะพานท า
เทียบเรือสร�างเลยบริเวณถนนไปอีกซึ่งตรงนั้นส วนเลยนั้นมันอยู 
ในเขตปTาชายเลนและก็ทราบข าวว าทางเจ�าหน�าที่ปTาชายเลนก็
คุยกันอยู ว าถ�าจะทําตรงนั้นต�องอนุญาตซึ่งถ�าหากขออนุญาต
แล�วนั้นเรื่องมันยาวไม ค อยอนุญาตง ายๆเพราะฉะนั้นในส วนที่
เหลืออยู ตรงนั้นก็เรียนตามตรงว าช วงนี้ยังไม สามารถดําเนินการ
ให�ได�วันนั้นจริงๆแล�วผมคิดว าน าจะเก็บงบตรงไหนไปลงให�มัน
เสร็จไปแต ปรากฏว าทางเจ�าหน�าที่ปTาไม�เขาบอกว าเรากล�าทํา
หรือเปล าเพราะถ�าเรากล�าทําบางทีเขาก็ไม อาจจะกล�าจับเราก็
ได�ก็เลยต�องรอนิดหนึ่งก็คิดว าจะขออนุญาตให�ถูกต�องนั้นก็น าจะ
เปLนเรื่องยาวที่จะต�องดําเนินการต อไปก็ช้ีแจงในส วนนี้ไว�ใน
ลักษณะอย างนี้ ส วนในเครื่องจักรกลที่จะไปดูแลพื้นที่ในส วน
ขององค�การบริหารส วนตําบลกําแพงนั้น ก็คงจะไปตามลําดับที่
ได�จัดไว�ก็คงไม มีปBญหาอะไร และก็ขอขอบคุณท านสมาชิกฯทุก
ท านในโอกาสนี้ที่ได�ผ านข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปM 
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พ.ศ.2563 เสร็จสิ้นไปซึ่งผมก็คิดว าพวกเราหลายๆคนก็ขออวย
พรให�ได�กลับมาทําหน�าที่ในรอบต อไปและก็หวังเปLนอย างยิ่งว า
คงจะได�ทํางานร วมกันอีกก็ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท าน
สมาชิกฯทุกท านไว�  

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
สําหรับคําช้ีแจง ท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ผู�ทรงเกียรติทุกท านครับ วันนี้เราก็น าจะภาคภูมิใจเพราะ
เราได�ผ านงบประมาณ 330,000,000.-บาท เพื่อจะให�
ผู�บริหารนําไปพัฒนาจังหวัดสตูลเพื่อนสมาชิกฯทุกท านได�ทํา
หน�าที่ถูกต�องแล�ว ทําหน�าที่ของท านสมบูรณ�แบบเพื่อจะได�ให�
ผู�บริหารได�นําเงินเข�าไปพัฒนาจังหวัดสตูลไม ได�เจาะจงทําในเขต
ใดเขตหนึ่งเราทําทั้งจังหวัดสตูล ตามที่นายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ได�อวยพรก็ให�ท านทุกคนได�กลับไปทําหน�าที่
เหมือนเดิม ถ�าไม มีอะไรผมขอเลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.00 น.  
 

  
 
 


