
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 2  ประจําป$  ๒๕๕9 

วันท่ี  15  สิงหาคม   ๒๕๕9 
เวลา    ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
1.   ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก0ว รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล      คนท่ี  2 
2.   นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง       เขต  ๑ 
3.   นายอรุณ   โต>ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  3 
4.   นายธรรมศักด์ิ   แดงน0อย   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง                   เขต  4   
5.   นางสาวยาสนี   หลังจิ    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  5   
6.   นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  7 
7.   นายอะหมาด   หลงจิ                      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  8   
8.   นายศิริศักด์ิ   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู                     เขต  3 
9.   นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู          เขต  4 
๑0. นายเอียด   ชูช�วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู          เขต  ๕ 
11. นายประเสริฐ  แซ�อ้ึง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว0า       เขต  1   
๑2. นายสานิตย�   ยอดรุ�ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ�งหว0า       เขต  2 
๑3. 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  อําเภอท�าแพ       เขต  ๑ 
17. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท�าแพ       เขต  ๒ 
18. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง       เขต  1 
รายช่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
 
๑.  นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

   (ลาการประชุม) 
2.  นายอนุสรณ�    มรรคาเขต รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล      คนท่ี 1 

   (ลาการประชุม) 
3.  นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู          เขต  1 

   (ลาการประชุม) 
4.  นายอาบู  ฮะอุรา             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน           เขต  2  
                                                        (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
5.  นายสมพล   อาดํา    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง    เขต  9  
                                                 (อยู�ระหว�างดําเนินคดีอาญา) 
6.  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 
3.  นายวิบูลย�   โต>ะขุนนุ0ย ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
4.  นายวรรโณ  เวชศาสตร� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
5.  นายกอหรี   ปLญญายาว ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
6.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
7.  นายอภิศักด์ิ  อารีกุล นักบริหารท0องถ่ินระดับสตูล 
7.  นางบุญยืน  รัตนชาตรี นักบริหารท0องถ่ินระดับกลาง 
8. นายประพันธ�  สารานพกุล นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง  
9. นางสาวเสาวณีย�   แซ�จิว นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑0. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง 
๑1. นางเกษร    เกตุแก�น นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
๑2. นายมงคล   ชุมทอง ผู0อํานวยการกองช�างระดับกลาง 
๑3. นายอมาตย�   สุปราณี นักบริหารงานศึกษาระดับกลาง 
๑4. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� นักบริหารงานคลังระดับกลาง 
15. นางอรรถยา   อารีกุล นักบริหารงานท่ัวไประดับต0น 
16. นายสุพจน�   นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไประดับต0น 
17. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานท่ัวไประดับต0น 
18. นายมารุต   โขขัด ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
19. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
20. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒1. นายปรีชา     อ�อนประชู ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒2. นายสุกิจ   สามี ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
23. นายสุเรน  ตาเดอิน ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

รายช่ือผู#เข#าฟ'งการประชุม 
1. นางสาวนิรัตน�  เล็กสมสันต� นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวอมรรัตน� นภาพงษ� ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. นางสาวนุจรี  ปQติเศรษฐ� เจ0าหน0าท่ีธุรการ 
4. น.ส.ศุภิกา จูฑะวนิช ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5. นายอดิศักด์ิ บินสอาด ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6. นางนุธิตา ขุนแก0ว เจ0าพนักงานพัสดุชํานาญการ 
7. นางอภิญญา  ถีระวงศ�  เจ0าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
8. นางสุภา ดิสสระ เจ0าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.3๐ น. 
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ข#อประชุม 

เลขานุการสภาฯ - เม่ือสมาชิกฯมาครบองค�ประชุมแล0ว  ขอเชิญประธานสภา 
นายสะหรี  พันหวัง องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ข้ึนทําหน0าท่ี  ขอให0ทุกท�านยืนข้ึน 
ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแก#ว - ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ท�านรองนายกฯ  
รองประธานสภาฯ คนท่ี  2 ท�านสมาชิกผู0ทรงเกียรติทุกท�าน ท�านปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ปฏิบัติหน#าท่ีแทนประธานสภาฯ สตูล ท�านรองปลัดฯ ผู0อํานวยการกองสังกัดองค�การบริหารส�วน

จังหวัดสตูล ทุกท�าน วันนี้เปTนการประชุม  สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2  
ครั้งท่ี  1 ประจําป$ พ.ศ.2559   เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และเห็นชอบ
เรื่องสําคัญต�างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ต�อไปผมจะนําเข0าสู
ระเบียบวาระท่ี 1  

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ   
รองประธานสภาฯ คนท่ี  2   1.1  เพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตาม 
ปฏิบัติหน#าท่ีแทนประธานสภาฯ ข0อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป$ พ.ศ.2559  ไตรมาสท่ี 3  
   1.2  เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนา   จํานวน  3  เล�ม  
 ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 2   

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม   
รองประธานสภาฯ คนท่ี  2 - ไม�มี 
ปฏิบัติหน#าท่ีแทนประธานสภาฯ  ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 3   

ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู#ถาม  
รองประธานสภาฯ คนท่ี  2 - ไม�มี 
ปฏิบัติหน#าท่ีแทนประธานสภาฯ  ต�อไปผมจะนําเข0าสู�ระเบียบวาระท่ี 4     

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท#องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล#ว  
รองประธานสภาฯ คนท่ี  2 - เชิญท�านเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ปฏิบัติหน#าท่ีแทนประธานสภาฯ    
นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล - เรียนท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท�าน 
ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการไม�อยู�  ผมในฐานะประธานคณะกรรมการ 
 แปรญัตติร�างข0อบัญญัติ ขอแถลงบันทึกเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติร�าง

ข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย   ประจําป$งบประมาณ   พ.ศ.๒๕60    
เม่ือคราวประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข0อบัญญัติ เม่ือวันท่ี  
12   สิงหาคม    ๒๕59    ดังนี้ 

  ตามท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล    เม่ือวันท่ี   
11   สิงหาคม    ๒๕59    ได0พิจารณารับหลักการและส�งให0
คณะกรรมการแปรญัตติร� างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  
ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.2560  พิจารณา  นั้น 

  บัดนี้ได0พิจารณาแล0วจึงเสนอผลการพิจารณาดังต�อไปนี้ 
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 -  คณะกรรมการแปรญัตติร�างข0อบัญญัติได0ทําการรับคําเสนอ 
 แปรญัตติตั้งแต�รับหลักการ  ถึงเวลา  11.26  น.  ของ วันท่ี 12 

สิงหาคม  2559  และประชุมคณะกรรมการ  เวลา  13.00  น.  
เปTนต0นไป  ซ่ึงในท่ีประชุมได0เลือกประธาน  และเลขานุการ  โดยมี
คณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน   7   ท�าน  ดังนี้    

   ๑.   นายศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล ประธานกรรมการ 
   ๒.   นายสมหมาย  ตุกังหัน   กรรมการ 
   3.   นายสะหรี  พันหวัง   กรรมการ 
   4.   นายธรรมศักด์ิ  แดงน0อย   กรรมการ    
   5.   นายนิคม  บัวนวล   กรรมการ 
   6.   นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา   กรรมการ 
   7.   นายอนุสรณ�  มรรคาเขต            กรรมการและเลขานุการ 

  การพิจารณาแปรญัตติร�างข#อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  
ประจําปBงบประมาณ  พ.ศ.2560   
  ร�างเดิมข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป$งบประมาณ  
พ.ศ.2560 เปTนจํานวนรวมท้ังสิ้น  282,578,000.-  บาท (เงิน
สองร0อยแปดสิบสองล0านห0าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ0วน)  
  การแปรญัตติร�างดังกล�าว คณะกรรมการแปรญัตติข0อบัญญัติ
พิจารณาแก0ไข  ตกเติมคําถูกผิด  ตรวจสอบผลรวมเงิน  แล0ว     

  ร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ   
พ.ศ.2560   

                 ๑.  ข0อ   ๑         ไม�มีการแปรญัตติ         ไม�มีการแก0ไข 
     ๒.  ข0อ   ๒         ไม�มีการแปรญัตติ       ไม�มีการแก0ไข 
     ๓.  ข0อ   ๓         ไม�มีการแปรญัตติ        ไม�มีการแก0ไข 
     ๔.  ข0อ   ๔        ไม�มีการแปรญัตติ       ไม�มีการแก0ไข 
     ๕.  ข0อ   ๕         ไม�มีการแปรญัตติ        ไม�มีการแก0ไข 
     6.  ข0อ   6         ไม�มีการแปรญัตติ         ไม�มีการแก0ไข 

 การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติร�างข0อบัญญัติไม�มี  
การสงวนคําขอแปรญัตติไม�มี 
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จึงขอส�งร�างข0อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล เรื่อง  งบประมาณรายจ�าย  ประจําป$งบประมาณ  
พ.ศ. 2560   คืนสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล   เพ่ือพิจารณา
ในวาระท่ี   ๒  และวาระท่ี   ๓   ต�อไป  เลิกประชุม  เวลา  14.00 น.  
นายอนุสรณ�  มรรคาเขต  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข0อบัญญัติ  นายศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล  ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติร�างข0อบัญญัติ  บันทึกความเห็นของคณะกรรมการ  งบประมาณ
รายจ�าย ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.2560  งบประมาณ  ต้ังไว0  
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282,578,000.-  บาท (เงินสองร0อยแปดสิบสองล0านห0าแสนเจ็ดหม่ืน
แปดพันบาทถ0วน)  ตัดตามคําแปรญัตติ - บาท  เพ่ิมตาม
คําแปรญัตติ -  บาท  จึงเปTนรายจ�ายเท�าเดิม 

  จึงบันทึกไว0เปTนหลักฐาน 
รองประธานสภาฯ คนท่ี  2 - วาระท่ีสองให0ปรึกษาเรียงตามลําดับข0อ  เฉพาะเรื่องท่ีมีการแปร
ปฏิบัติหน#าท่ีแทนประธานสภาฯ ญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแก0ไข  เท�านั้น  เว0นแต�ท่ีประชุมสภาท0องถ่ินมี 
  มติเปTนอย�างอ่ืน  ฉะนั้นร�างข0อบัญญัติงบประมาณป$  พ.ศ.2560  ไม�มี 
  การแปรญัตติ  ไม�มีการแก0ไข  ผมจะขอมติผ�านวาระท่ี  ๒  เลขานุการ 
  สภาฯ  นับองค�ประชุม  
เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ  18  เสียง 
รองประธานสภาฯ คนท่ี  2 - ท�านผู0ใดเห็นชอบผ�านวาระท่ี  ๒   โปรดยกมือ 
ปฏิบัติหน#าท่ีแทนประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17  เสียง 
รองประธานสภาฯ คนท่ี  2 - ท�านผู0ใดไม�เห็นชอบผ�านวาระท่ี  ๒  โปรดยกมือ 
ปฏิบัติหน#าท่ีแทนประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - ต�อไปวาระท่ี 3 ข0อบังคับการประชุมสภาฯ ข0อท่ี 52  ให0 ท่ี

ประชุมลงมติว�าจะให0ตราเปTนข0อบัญญัติหรือไม� กระผมจะขอมติต�อท่ี
ประชุม   สมาชิกฯท�านใดเห็นชอบให0ตราเปTนข0อบัญญัติ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17  เสียง 
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบให0ตราเปTนข0อบัญญัติ  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2  - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให0ตราเปTนข0อบัญญัติ  17 เสียง   
 ต�อไปผมจะนําเข#าสู�ระเบียบวาระท่ี 5   
ระเบียบวาระท่ี  5 - เรื่องท่ีเสนอใหม�  ( ไม�มี )  
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2  
 ต�อไปผมจะนําเข#าสู�ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี  6 - เรื่องอ่ืน ๆ  
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 6.1  ญัตติโอนทรัพย�สินองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ทุ�นและโปLะ

เทียบเรือ ท่ีตั้งของพัสดุ  เกาะหลีเปLะ  หมู�ท่ี  7  ตําบลเกาะสาหร�าย  
อําเภอเมืองสตูล   เชิญนายกฯแถลง   

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ด0วยอุทยานแห�งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล แจ0งความประสงค�
ขอรับโอนทุ�นและโปZะเทียบเรือ ณ เกาะหลีเปZะ  หมู�ท่ี 7 ตําบลเกาะ
สาหร�าย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ซ่ึงทรัพย�สินดังกล�าวเปTนขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล ท่ีได0มาเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ�  2555  
งบประมาณก�อสร0าง 1,999,930.-บาท  และได0ทําการซ�อมแซม
จํานวนหนึ่งครั้ง งบประมาณ 750,000.-บาท  สัญญาจ0างเลขท่ี  
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 73/2557 ลงวันท่ี  29 กันยายน  2557  รหัสพัสดุเลขท่ี 061-55-
0005  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท0องถ่ิน พุทธิศักราช 2535 และฉบับแก0ไขเพ่ิมเติม 
ข0อ 155 บอกว�าการให0บุคคลใดใช0ประโยชน�หรือได0รับสิทธิใดๆ อัน
เก่ียวกับพัสดุประเภทท่ีดิน หรือสิ่งก�อสร0าง ของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท0องถ่ินจะต0องได0รับความเห็นชอบจากสภาหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท0องถ่ินนั้น ปLจจุบันทรัพย�สินดังกล�าวองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล ไม�ได0ใช0ประโยชน�โดยตรงเปTนทรัพย�สินประเภท
สาธารณะประโยชน�เพ่ือไม�ให0เกิดภาระค�าใช0จ�ายในการดูแลรักษาและ
ปรับปรุงซ�อมแซม จึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เพ่ือ
โปรดพิจารณาให0ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล ดังกล�าว ให0แก�อุทยานแห�งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล 
ต�อไป 

รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - มีสมาชิกฯท�านใดท่ีจะอภิปราย  ถ0าไม�มีผมจะขอมติ สมาชิกฯท�าน
ใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  17  เสียง 
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - สมาชิกฯท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีนายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท�    ต�อไปจะเปTนระเบียบวาระ

เรื่องอ่ืนๆ เชิญสมาชิกฯ อภิปราย   เชิญคุณศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ในวาระอ่ืนๆนั้นขออนุญาตเรียนท�านประธานสภาฯผ�านไปถึงท�าน

นายกฯ ณ ปLจจุบันนี้ได0มีการลอบวางระเบิด ทําลายผู0บริสุทธิ์อยู�มาก
พอสมควรในหลายจังหวัดท่ีเปTนเมืองท�องเท่ียว โดยเฉพาะในเขตอันดา
มันนั้นเกือบทุกจังหวัด ไม�ว�าจะเปTนจังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงา จังหวัด
กระบ่ี และจังหวัดตรัง ซ่ึงเปTนแหล�งท�องเท่ียวฝL]งอันดามันท้ังนั้น ด0วย
ความเปTนห�วงก็ขออนุญาตฝากไปถึงผู0รับผิดชอบขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดสตูล ว�าในพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ในทุกจุด
อยากจะให0ช�วยเพ่ิมกําลังรักษาความปลอดภัย การอยู�เวรยาม เพ่ือไม�ให0
เกิดความเสียหายเกิดข้ึนกับองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ของเรา ใน
ส�วนของภาคอ่ืนๆผมคิดว�าทางเจ0าหน0าท่ีตํารวจเขาก็จะดูแลอย�างดีอยู�
แล0วผมเปTนห�วงในทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล เท�านั้น
ก็ขอฝากไว0แค�นี้ 

รองประธานสภาฯ คนท่ี 2  - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯชี้แจง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - กรณีท่ีท�านสมาชิกฯได0กรุณาให0ความห�วงใยในเรื่องของการก�อ

เหตุอะไรต�างๆในจังหวัดภาคใต0ท่ีเกิดข้ึนมาในช�วงก�อนวันแม�แห�งชาตินั้น 
ผมอยากจะเรียนว�าในส�วนของจังหวัดสตูลเอง ท�านผู0ว�าราชการจังหวัด
ได0เรียกประชุมผู0เก่ียวข0องทุกๆฝ^าย และก็มีหนังสือกําชับมายังส�วน
ราชการต�างๆให0ระวังในส�วนอาคารสถานท่ี ท่ีเปTนส�วนของราชการและก็
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ท่ีสาธารณะต�างๆ ในส�วนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลเอง ก็ได0
กําชับเวรยามท่ีเฝ_ารักษาสถานท่ีพร0อมท้ังเจ0าหน0าท่ียาม ท่ีจ0างเหมา
บริการมาดูแลสถานท่ีต�างๆขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ก็ได0
กําชับอย�างเคร�งครัดซ่ึงขณะนี้ก็ยังคงอยู�ในช�วงท่ีเฝ_าระวังอยู� ในส�วนของ
เครื่องมือต�างๆท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลมีท่ีจะสามารถอํานวย
ประโยชน� ถ0าหากว�าเกิดเหตุก็ได0มีการสั่งการให0เตรียมความพร0อมเพ่ือ
แก0ไขปLญหา หรือแก0ไขสถานการณ�หากมีเหตุร0ายเกิดข้ึนอย�างทันที ขอ
ฝากไว0แค�นี้ 

รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - มีท�านอ่ืนอีกไหม เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมต0องขอสอบถามคณะผู0บริหารท่ีว�าโครงการศึกษาดูงานท่ีจะไป

นั้น ท่ีท�านนายกฯสั่งให0พวกเราทําพาสปอร�ต นั้น เปTนอันว�าเราต0องไปทํา
เลยไหม หรือว�าทางเจ0าหน0าท่ีเขามาทําให0 ในส�วนตรงนั้นน�าจะม่ันใจว�า
ระหว�างสมาชิกฯกับข0าราชการนั้นได0ไปร�วมกันศึกษาดูงาน อีกประเด็น
หนึ่งคือ วันนี้จริงๆผมไม�อยากจะพูดอะไรต�อ แต�ว�ามีอยู�อย�างหนึ่งท่ีผมไม� 

 สบายใจ ผมฝากถึงท�านนายกฯว�าจริงๆแล0วผมไม�ได0ติดใจ ผมไม�ได0มี
ความไม�สบายใจในเรื่องของโครงการ ท่ีมีก็นิดเดียววันท่ีเราคุยกันนอก
รอบงบประมาณของเงินสะสม มีอยู� 8  โครงการ ผมก็จําไม�ได0ว�ามีของ
ใครบ0าง แต�ผมจําได0ว�าโครงการท่ี 9 นั้น ของเขต 2  อําเภอท�าแพ และ
โครงการท่ี 10 ของเขต 1 อําเภอท�าแพ  พอมาดูข0อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย เขตของผมไม�มีตรงนั้นนิดเดียวท่ีผมไม�สบายใจ และในส�วนอ่ืนๆ
ไม�มีติดใจอะไรเลย  ก็ขอฝากไว0แค�นี้ 

รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - มีสมาชิกฯท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ ชี้แจง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - กรณีไปอบรมและศึกษาดูงานนั้น ซ่ึงต้ังใจว�าจะไปรัฐป$นัง และ

กลับมานอนท่ี อําเภอเบตงนั้น ผมอยากจะเรียนว�า ขณะนี้เรายังไม�ได0
สํารวจตัวเงินท่ีเหลือจ�าย ต0องรอให0สํารวจให0เสร็จเรียบร0อยก�อน ถึงจะ
บอกได0ว�าเงินเราพอท่ีจะดําเนินการโครงการนั้นหรือไม� อยากจะเรียนว�า
น�าจะประมาณก�อนสิ้นเดือนสิงหาคม 2559 นี้  ก็คงจะทราบว�า
โครงการนี้สามารถท่ีจะดําเนินการได0หรือไม� เพราะฉะนั้นถ0าท�านสมาชิก
ฯไม�แน�ใจ และก็ไม�อยากออกเงินไปทําพาสปอร�ตล�วงหน0า กลัวว�าพอไป
ทําแล0วจะไม�ได0ไป ก็รอให0พิจารณาวงเงินก�อนก็ได0 เงินค�าทําพาสปอร�ตนี้
ผมอยากจะเรียนว�าท�านต0องออกเงินเอง ทางราชการไม�มีระเบียบท่ีจะ
ออกให0 แล0วก็ท�านจะต0องไปดําเนินการเองท่ีจังหวัดสงขลา เขาไม�ได0มา
ทําให0ท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ต0องไปทําเองแต�ยังทันนะ 
เพราะว�าพาสปอร�ตปกติแล0วจะใช0เวลาประมาณ 1 อาทิตย� หลังจากท่ี
ท�านทํามาแล0วท�านสมาชิกฯจะได0รับภายใน 1 อาทิตย� ขอให0ไปทําก�อน
สิ้นเดือนนี้เพราะว�าถ0าไปจริงๆก็น�าจะประมาณช�วงต0นเดือนและไม�เกิน
วันท่ี 10 กันยายน 2559 เพราะว�าจะต0องกลับมาปQดบัญชีงบประมาณ
ต�างๆอีก ก็เรียนทุกท�านเพ่ือทราบแต�ถ0าหากว�าท�านใดมีเวลา แล0วคิดว�า
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ทําต้ังไว0รู0สึกว�าจะใช0ได0ประมาณ 5 ป$ ถ0าเกิดรอบนี้ไม�ได0ไปก็มีโอกาสได0
ไปรอบอ่ืนๆ  ส�วนเรื่องงบประมาณท่ีท�านสมาชิกฯได0คุยไว0เม่ือสักครู�ผม
อยากจะเรียนว�า จริงๆแล0วผมให0หมดแต�เปTนไปตามลําดับท่ีจัดไว0 เปTนไป
ตามความเดือดร0อนของประชาชน จะไม�กักไว0ถ0าให0ได0ก็จะให0หมด ทีนี้
บังเอิญมันมาหมดก�อนท่ีจะถึงท�านพอดีและท�านก็ต0องรอโอกาสต�อไป 
ไม�ได0มีอคติกับใครท้ังนั้น ก็ขอให0สบายใจ และก็ขอฝากไว0เพียงแค�นี้ 

รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอาทิตย�  สุวรรณโณ 
นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - ชาวบ0านเดือดร0อนเรื่องถนนสายผัง 6 – ปาล�ม 5 เปTนหลุมเปTน

บ�อเยอะมากขอให0ทางกองช�างและถ0าไม�มีงบประมาณอะไร ก็ขอให0ไป
ปะอย�างเดียวก็พอช�วงระหว�างหน0าโรงเรียนผังปาล�ม 4 เปTนหลุมเยอะ
มากจริงๆ ขอฝากไว0แค�นี้ 

รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - มีท�านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ ชี้แจง 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - ก็ขอขอบคุณท�านสมาชิกฯท่ีได0กรุณาบอกกล�าว ก็จะส�งผ�านตัวนี้

ไปให0กับกองช�างเลย ก็รบกวนรีบไปปะหลุมให0โดยเร�งด�วนแล0วกัน  
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 - มีท�านอ่ืนอีกไหม ถ0าไม�มีก็ขอปQดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา  12.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................ 
สตูล 

 
 
 

ลงช่ือ................................................ 
(นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย�) 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 


