
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2564 

วันท่ี  29  กันยายน  ๒๕64 
เวลา    09.30 น. 

ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
๒. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   คนที่  1 
๓.นายอะหมาด   หลงจิ รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   คนที่  2 
4. นายอาหมาด   หลังยาหน าย เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5.นายวิษกร   ตันติอาภรณ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  ๑ 
6. นายสอาด    หนูชูสุข สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  4 
7. นายอําพล   อานับ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  5 
8.ร.ต.อ.ยา   ยีวา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  6 
9. นายมะหะหมาด   ตะฮะวัน            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต  7 
๑0. นายอาบีดีน    แลหมัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง      เขต  9 
11. นายนิธิ   หวันสู สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  2 
๑2. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 
13. นายโกเมศ   จิตพิทักษ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 
๑4. พ.ต.ท.ประพันธ�   แก�วรุ งฟ@า สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 
๑5. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  1 
๑6. นายพลากร    เกาะกลาง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต  2 
๑7. นายธงไทย   เวชศาสตร�            สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  1 
18. พลฯสอหมาด   มาลินี สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  2 
19. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3 
20. นายบุรินทร�   ตาเดอิน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 
๒1. นายสากีหรีม   เหมซHะ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ      เขต  ๑ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
1.ร.ต.อ.เทพชัย    มิตรเปรียญ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต  3 

(ลาปJวย) 
2. นายดาโหด   สังขาว สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ        เขต  2 

(ลาปJวย) 
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รายชื่อผู1เข1าร�วมประชุม  
1. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์   นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายวิชา  นาคบรรพต   เลขานุการนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
3. นายวรรโณ  เวชศาสตร�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5. นายกอหรี  ปLญญายาว   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นางลัญจนา  ภัทราภินันท�   ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7. นางบุญยืน  รัตนชาตรี   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 1 
8. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร�   รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่ 2 
9. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว   เลขานุการองค�การบริหารส วนจังหวัด 
10. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด   ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
๑1. นางเกษร    เกตุแก น   ผู�อํานวยการกองคลัง 
12. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง   ผู�อํานวยการกองช าง 
๑3. นางนุตเราะห�  ชัยยะวิริยะ   ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14. นางสมหญิง   รัตนสุวรรณ   แทนผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
15. นางจรูญ  ชุมภูทอง    ผู�อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
16.นายมนะ  โสสนุย    ผู�อํานวยการกองการสาธารณสุข 
17. นางสาวปLททภร  เจียรติ้ว   รก.ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ 
18. นายสุพจน�  นเรนทราช   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
19. นางอภิญญา  ถีระวงศ�   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
20. นางสาวบุญรัตน�  แดงตระกูล  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
21. นางจิญมน  แสงจันทร�   เจ�าพนักงานธุรการ   ชํานาญงาน 
22. นายมารุต   โขขัด    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายเจษฎา   กาสาเอก   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร�  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นายสุเรน  ตาเดอิน    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. นายสมศักดิ์   กาเส็มสHะ   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
27. นายสุกิจ  สามี    ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
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รายชื่อผู1เข1าฟ8งประชุม 
1. นายชมลเดช  ช่ืนกิจรุ งเรือง   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
2. นางสาวสร�อยสุดา  หมาดหยัน  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
3. นายอดิศักดิ์  บินสอาด   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
4. นางสาวธิตาญาดา  ชุมจีน   ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
5. นางสาวรัตนภรณ�  โตHะลาวัล   นักศึกษาฝTกงาน 
6. นางสาวเนตรนภา  สุขแก�ว   นักศึกษาฝTกงาน 
7. นางสาวอัสลีน า  อาดตันตรา   นักศึกษาฝTกงาน 
 

 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น 
 
 
 
 
 
 
 

“อบจ.สตูล  ซื่อสัตย�  สุจริต  มุ�งสัมฤทธิ์งาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด1วยใจเปBนธรรม” 
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ข1อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อที่ประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พร�อม  

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย แล�ว ขอเชิญประธานสภาฯ ขึ้นทําหน�าที่ ขอให�ทุกท านยืนขึ้น  

ประธานสภาฯ - เชิญน่ังครับ  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก1ว ท านรองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านสมาชิก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ท านปลัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และผู�อํานวยการกองสังกัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทุกท าน วันนี้เปWนการประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  1ครั้งที่  1 ประจําปXพุทธศักราช 
2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องสําคัญต างๆ ตาม
ระเบียบวาระที่ได�แจกให�กับทุกท านแล�ว 

  ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ วันนี้มีท านสมาชิกฯลาปJวย 2 ท าน 
  1. นายดาโหด  สังขาว 
  2. ร.ต.อ.เทพชัย  มิตรเปรียญ 
 1.1 รายงานผลโครงการจ�างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท�องถิ่นองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ประจําปXงบประมาณ 
พ.ศ.2564  

  ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  - ไม�มี – 

  ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู1ถาม 

ประธานสภาฯ  - ไม�มี – 
  ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท1องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภาฯ เสร็จแล1ว  (ไม มี) 

  ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
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ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม�    
ประธานสภาฯ  5.1 เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเปBนคณะกรรมการพิจารณา

จัดเก็บอากรรังนกอีแอ�นจังหวัดสตูล (แทนนายบ�าว ปดูกา) 
 ตามคําส่ังจังหวัดสตูล ที่ 1/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 

ได�กําหนดให�ผู�มีทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บ
อากรรังนกอีแอ นจังหวัดสตูล ที่สภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เสนอ และกรรมการชุดเก ามีดังนี้  

  1. นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  
  2. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก1ว 
  3. นายอาบีดีน  แลหมัน 
  4. นายบ�าว  ปดูกา 
 เพื่อให�การแต งตั้งผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บ

อากรรังนกอีแอ นจังหวัดสตูล แทนตําแหน งผู�ทมรงคุณวุฒิที่พ�น
จากตําแหน งตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ น พ.ศ.2540 
มาตรา 9 (1) ตาย จึงขอให�สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
พิจารณาบุคคลผู�มีความรู�ความสามารถหรือประสบการณ�
เกี่ยวกับรังนกอีแอ น จํานวน 1 ท าน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ 
เชิญนายอําพล อานับ เสนอช่ือครับ 

นายอําพล  อานับ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท านผมขอเสนอท านนิธิ  หวันสู ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านใดจะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ถ�าไม 
มีก็ถือว าท านนิธิ  หวันสู เปWนคณะกรรมการจัดอากรรังนกอีแอ น
จังหวัดสตูลแทน นายบ าว  ปดูกา  

  5.2 ญัตติ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
สตูล เพื่อแต�งตั้งเปBนกรรมการในคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล จํานวน 
2 คน เชิญนายกฯ แถลง  
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นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล เพื่อแต งตั้งเปWนกรรมการในคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ตามที่ได�มีคําส่ังองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ 454/2562 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
โดยมีคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล คัดเลือกเปWนกรรมการ จํานวน 2 คน เนื่องจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให�มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และนายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผลให�
สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และนายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล พ�นจากตําแหน งทําให�กรรมการใน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล จํานวน 2 คน ที่มาจากสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล คัดเลือกว างลง ดังนั้น เพื่อให�การ
แต งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค�การบิ
หารส วนจังหวัดสตูล เปWนไปด�วยความถูกต�อง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0892.4/ว435 ลงวันที่  11 
กุมภาพันธ� 2548 เรื่อง ข�อแนะนําแนวทางและวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดี ขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น ข�อ 4 การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4.1 แต งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดีขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น จึงเสนอให�สภา
แห งนี้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เพื่อแต งตั้งเปWนกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จํานวน 2 คน 
ต อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท านใดที่จะอภิปรายไหม เชิญคุณสากีหรีม  
เหมซHะ อภิปราย 
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นายสากีหรีม  เหมซNะ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท านผมขอเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอเสนอท านศิริศักดิ์  ประทีป
รัศมีกุล ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านใดที่จะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ถ�า
ไม มีเชิญสมาชิกฯ เสนอคนที่ 2 เชิญ ร.ต.อ.ยา ยีวา เสนอ 

ร.ต.อ.ยา  ยีวา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท าน ขอเสนอนายอาหมาด หลังยาหน าย ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีท านใดที่จะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ไม มี
นะครับ  

  5.3 ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ.2564 (งบเหลือจ�าย) ของส�วนราชการใน
สังกัด งบลงทุน ค�าครุภัณฑ� ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง จํานวน 
34,918,440.-บาท เชิญนายกฯ แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท านขอเสนอคําแถลง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ ายประจําปXพุทธศักราช 2564 (งบเหลือจ าย) ด�วย
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�จะขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปXงบประมาณพุทธศักราช 
2564 โดยโอนลดงบประมาณตามรายการที่ได�แจกจ ายให�กับ
ทุกท านแล�ว เพื่อตั้งจ ายเปWนรายการใหม ของส วนราชการใน
สังกัดในงบลงทุนครุ ภัณฑ�ที่ดินและสิ่ งก อสร�าง เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงานปรับปรุง
อาคารสํานักงานองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และเพื่อ
ดํ า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ส ร� า ง พื้ น ฐ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง สิ้ น 
34,918,440.-บาท โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้  

  โอนลด 
  - สํานักปลัดฯ จํานวน 7,610,000.-บาท  
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  - สํานักงานเลขานุการองค�การบริหารส วนจังหวัด 
จํานวน    3,713,000.-บาท  

  - กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  จํานวน 2,225,000.-
บาท  

  - กองคลัง  จํานวน 556,000.-บาท  
  - กองช าง   จํานวน  6,240,000.-บาท  
  - กองการศึกษาฯ  จํานวน 10,026,440.-บาท  
  - โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 จํานวน 1,838,000.-บาท  
  - กองการเจ�าหน�าที่  จํานวน 2,300,000.-บาท  
  - หน วยตรวจสอบภายใน  จํานวน 410,000.-บาท  

 โดยโอนตั้งจ�ายเปBนรายการใหม�  ดังน้ี  
  สํานักปลัดฯ  
  1. ค าจัดซื้อเก�าอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัว สําหรับใช�

งานประจําท าเทียบเรือปากบารา งบประมาณ  25,000.-บาท  
  2. ค าจัดซื้อเครื่องพ นยาชนิดสะพายหลัง จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับใช�งานประจําท าเทียบเรือปากบารา งบประมาณ 
3,000.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับใช�งานประจําท าเทียบเรือบากบารา งบประมาณ 
9,500.-บาท  

  4. ค าจัดซื้อกล�องถ ายภาพความร�อนสําหรับตรวจวัด
อุณหภูมิร างกายบุคคล จํานวน 1 ชุด สําหรับใช�งานประจําท า
เทียบเรือปากบารา งบประมาณ 269,000.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36,000 
บีทียู จํานวน 7 เครื่อง สําหรับติดตั้งที่ศูนย�ข�อมูลสารสนเทศ
การท องเที่ยวทดแทนครุภัณฑ�เดิมที่ชํารุดใช�มาตั้งแต ก อสร�าง
อาคาร งบประมาณ 322,700.-บาท  

  6. ค าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 12,000 
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง สําหรับติดตั้งที่ศูนย�ข�อมูลสารสนเทศ
การท องเที่ ยวทดแทนครุ ภัณฑ� เดิมที่ ชํา รุด งบประมาณ 
17,000.-บาท  
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  7.ค าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง และขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง สําหรับติดตั้งที่ห�องรองปลัดฯทดแทนครุภัณฑ�เดิมชํารุด 
งบประมาณ 60,200.-บาท  

  8. ค าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจHตเตอร� ชนิดขาตั้ง 
จํานวน 2 ชุด สําหรับใช�งานห�องประชุมองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ช้ัน 2 และประจําศูนย�ข�อมูลสารสนเทศการ
ท อง เที่ ยวเพื่ อทดแทนครุ ภัณฑ� เดิมที่ ชํ า รุด  งบประมาณ 
67,400.-บาท  

  9. ค าขจัดซื้อกล�องถ ายภาพและบันทึกวิดีโอพร�อมเลน  
จํานวน 1 ชุด สําหรับใช�ในงานประชาสัมพันธ�การท องเที่ยว  
งบประมาณ 50,600.-บาท  

  10. ค าจัดซื้อกล�องถ ายภาพรองรับการถ ายทอดสดในตัว  
จํานวน 1 ชุด สําหรับงานประชาสัมพันธ�การท องเที่ ยว  
งบประมาณ 25,990.-บาท  

  11. ค าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอนิเตอร�ไฟฟ@า ขนาดเส�น 
ทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ ทดแทนครุภัณฑ�เดิมที่ชํารุด 
งบประมาณ 13,000.-บาท  

  12. ค าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร�อนน้ําเย็นแบบบรรจุถังน้ํา 
ด�านล าง จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.-บาท  

  13. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 7 เครื่อง งบประมาณ 119,000.-บาท  

  14.ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลติฟLงช่ันเลเซอร�หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000.-บาท  

  15.ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุHกสําหรับงาน
ประมวลผลพร�อมชุดปฏิบัติการลิ ขสิทธิ์  จํ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 25,800.-บาท  

  16. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000.-บาท  

  17. ค าจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน 4 ชุด 
งบประมาณ 15,200.-บาท  
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  18. ค าจัดซื้อกล�องโทรทัศน�วงจรปaด ชนิดเครือข ายแบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งนอกอาคาร จํานวน 2 ตัว ติดตั้ง
ประจําสํานักงานองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แทนครุภัณฑ�
เดิมที่ชํารุด งบประมาณ 44,000.-บาท  

  19. ค าจัดซื้ออุปกรณ�กระจายสัญญาณแบบ POE L2 
สวิทช�ขนาด 8 ช อง จํานวน 2 เครื่อง ติดตั้งประจําสํานักงาน
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ทดแทนครุภัณฑ�เดิมที่ชํารุด 
งบประมาณ 16,600.-บาท  

  20. ค าจัดซื้ออุปกรณ�กระจายสัญญาณ แบบ POE L2 
สวิทช�ขนาด 8 ช อง จํานวน 2 เครื่องติดตั้งประจําท าเทียบเรือ
ปากบารา งบประมาณ 16,600.-บาท  

  21.ค าปรับปรุงอาคารศูนย�ข�อ มูลสารสนเทศการ
ท องเที่ยวตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
กําหนด งบประมาณ 1,600,000.-บาท  

  - สํานักงานเลขานุการฯ 
  1. ค าจัดซื้อเก�าอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว ทดแทนครุภัณฑ�

เดิมที่ชํารุด งบประมาณ 11,600.-บาท  
  2. โครงการปรับปรุงห�องประชุมสภาองค�การบริหารส วน

จังหวัดสตูล ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
กําหนด งบประมาณ  1,200,000.-บาท  

  - กองยุทธ�ศาสตร�และงบประมาณ 
  1. ค าจัดซื้อตู�เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู� 

งบประมาณ 11,800.-บาท  
  2. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�ดีดภาษาไทย จํานวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 14,900.-บาท  
  3. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000.-บาท  
  4.  ค า จัดซื้อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร� สํ าห รับแบบงาน

ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.-
บาท 

  5. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000.-บาท  
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  6. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลติฟLงช่ันเลเซอร� หรือ LED ขาว/
ดํา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.-บาท  

  7. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุHกสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.-บาท  

  8. ค าจัดซื้อห�องอุปกรณ�สตูดิโออิงค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล จํานวน 1 ชุด งบประมาณ  220,000.-บาท  

  9. โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทําห�องสตูดิ โอ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ตามแบบแปลนที่องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ 160,000.-บาท  

  - กองคลัง 
  1. ค าจัดซื้อเก�าอี้ทํางาน จํานวน 13 ตัว ทดแทนครุภัณฑ�

เดิมที่ชํารุด งบประมาณ 33,700.-บาท  
  2. ค าจัดซื้อตู�เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 4 ตัว 

งบประมาณ 27,600.-บาท  
  3. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 68,000.-บาท  

  - กองช�าง 
  1. ค าจัดซื้อโตHะทํางาน จํานวน 1 ตัว ทดแทนครุภัณฑ�

เดิมที่ชํารุด งบประมาณ 22,000.-บาท  
  2. ค าจัดซื้อเก�าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว ทดแทนครุภัณฑ�

เดิมที่ชํารุด งบประมาณ  5,800.-บาท  
  3. ค าจัดซื้อตู�เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู� 

งบประมาณ 11,800.-บาท  
  4.ค าจัดซื้อตู�เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู� งบประมาณ 

11,800.-บาท  
  5. ค าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับติดตั้งประจํารถสุขา 

เคลื่อนที่ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
18,000.-บาท 

  6. ค าจัดซื้อปLdมน้ําขนาดท อ 3 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช�งานประจําศูนย�เครื่องจักรกลทดแทนครุภัณฑ�เดิมที่ชํารุด 
งบประมาณ 12,100.-บาท  
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  7. ค าจัดซื้อเครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 2,050.-บาท  

  8. ค าจัดซื้อโทรทัศน� LED แบบสมาร�ตทีวี ขนาด 50 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,400.-บาท  

  9. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.-บาท  

  10. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� ชนิดLEDสี ชนิดเน็ตเวิร�ค
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.-บาท 

  11. ค าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 4,500.-บาท  

  12. โครงการซ อมแซมระบบประปาผิวดิน หมู ที่1 บ�าน
ตันหยงอุมา หมู ที่ 2 บ�านบากันใหญ  หมู ที่ 3 บ�านตันหยงกลิง 
ตําบลเกาะสาหร าย อําเภอเมืองสตูล ตามแบบแปลนที่องค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ 400,000.-บาท  

  13. โครงการซ อมแซมหลังคาอาคารองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
กําหนด งบประมาณ 1,400,000.-บาท  

  14. โครงการปรับปรุงศูนย�เครื่องจักรกลองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลกําหนด งบประมาณ 1,000,000.-บาท  

  15. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต ถ 1-0087 หมู ที่ 
6 ตําบลท าแพ อําเภอท าแพ เพื่อจ ายเปWนค าปรับปรุงถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว�าง 5 เมตร 
ระยะทาง 0.252 กโิลเมตร ตามแบบแปลนขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลกําหนด ตามมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น งบประมาณ 1,400,000.-บาท  

  16. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต ถ 1-0052 หมู ที่ 4 
ตําบลคลองขุด บ�านโคกพยอม ตําบลพิมาน เทศบาลเมืองสตูล 
เพื่อจ ายเปWนค าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟLลล�
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 6 เมตร ระยะทาง 1.156 
กิโลเมตร ตามแบบแปลงขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
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กําหนด และมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วน
ท�องถิ่น งบประมาณ 5,000,000.-บาท  

  17. โครงการก อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบน
สายทางถนน สต ถ 1-0024 หมู ที่ 1 ตําบลปากน้ํา – หมู ที่ 6 
ตําบลแหลมสน อําเภอละงู เพื่อจ ายเปWนค าก อสร�างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 สะพาน ขนาดกว�างสะพาน 8 
เมตร ยาวไม น�อยกว าสะพานละ 10 เมตร ตามแบบแปลนของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น งบประมาณ 3,000,000.-บาท 

  18. โครงการขุดบ อน้ําตื้นในพื้นที่ ที่ประชาชนอุทิศ เพื่อ
ประชาชนใช�ร วมกัน เพื่อเปWนค างานปรับพื้นที่ก อสร�าง ขนาด 
3×3 เมตร และงานขุดบ อลึกเฉลี่ยยาว 12 เมตร ขนาด
เส�นผ าศูนย�กลางไม น�อยกว า 0.90 เมตร พร�อมวางท อคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส�นผ าศูนย�กลางไม น�อยกว า 0.90 เมตร แบบปLdม
มือโยก จํานวน 99 บ อ ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ 4,999,000.-บาท  

  19. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต ถ 1-0003 บ�าน
แป-ระใต� – ทางยาง เพื่อจ ายเปWนค าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟLลล�ติกคอนกรีต ขนาดกว�าง 6 เมตร ไหล ทางข�างละ 
1 เมตร ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด และมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น งบประมาณ 5,000,000.-บาท 

  20. โครงการก อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บน
สายทางถนน สต ถ 1-0043 หมูที่ 3 หมู ที่ 9 ตําบลท าแพ – 
หมู ที่  4 ตําบลควนกาหลง เพื่อจ ายเปWนค าก อสร�างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว�าง 9 เมตร ยาว 20 เมตร ตาม
แบบแปลนขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนดและ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่ น 
งบประมาณ 3,000,000.-บาท  

  - กองการศึกษาฯ 
  1. จ ายค าซื้อโตHะทํางาน จํานวน 1 ชุด ทดแทนของเดิมที่

ชํารุด งบประมาณ 20,000.-บาท  
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  2. ค าจัดซื้อเก�าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว ทดแทนครุภัณฑ�
เดิมที่ชํารุด งบประมาณ 11,600.-บาท  

  3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน  ขนาด 36,000 
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ทดแทนครุภัณฑ�เดิมที่ชํารุด งบประมาณ 
46,100.-บาท  

  4. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 4 เครื่อง งบประมาณ  68,000.-บาท  

  5. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุHก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000.-บาท 

  6. ค าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบล�อจักรยาน จํานวน 2 
เครื่อง เพื่อใช�งานประจําสนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล และสนามกีฬามาตรฐานแห งที่ 2 ขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล งบประมาณ 24,000.-บาท  

  7. ค าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบเข็ญ จํานวน 2 เครื่อง ใช�
ในงานประจําสนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และ
สนามกีฬามาตรฐานแห งที่ 2 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
งบประมาณ 27,800.-บาท  

  8. ค าจัดซื้อเครื่องเสียงประจําสนามกีฬามาตรฐานแห งที่ 
2 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จํานวน 1 ชุด รายละเอียดที่
อ งค� การบริหารส วน จังหวั ดส ตูลกํ าหนด  งบประมาณ 
250,000.-บาท  

  9. ค าจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช�งาน
ประจําสนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล งบประมาณ 
21,000.-บาท  

  10. โครงการปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารศูนย�คลองช�าง
ตามแบบแปลนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด 
งบประมาณ 160,000.-บาท  

  - โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6  
  1.ค าจัดซื้ออุปกรณ�คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

จํานวน 2 ชุด รายละเอียดตามที่องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลกําหนด งบประมาณ 20,000.-บาท 
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  2.ค าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร�อมลําโพง จํานวน 2 ชุด 
งบประมาณ 70,000.-บาท  

  - กองพัสดุและทรัพย�สิน 
  1.ค าจัดซื้อตู�จัดเก็บเอกสารงานบานเลื่อนกระจก จํานวน 

3 ตู� งบประมาณ 18,700.-บาท  
  2. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000.-บาท  

  - กองสวัสดิการสังคม 
  1. ค าจัดซื้อเครื่องถ ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว/ดํา 

ความเร็ว 30 แผ น/นาที  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
105,000.-บาท  

  2. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�มัลติฟLงช่ันเลเซอร�หรือ LED ขาว/
ดํา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อรถมินิบัตร จํานวน 1 คัน รายละเอียดตามที่
อ งค� การบริหารส วน จังหวั ดส ตูลกํ าหนด  งบประมาณ 
2,500,000.-บาท 

  - กองสาธารณสุข 
  1. ค าจัดซื้อโตHะพร�อมเก�าอี้ สําหรับใช�ประชุมสําหรับกอง

สาธารณสุข จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 40,000.-บาท  
  2. ค าจัดซื้อโตHะทํางาน จํานวน 8 ตัว งบประมาณ 

47,000.-บาท  
  3. ค าจัดซื้อเก�าอี้ทํางาน จํานวน 8 ตัว งบประมาณ 

27,400.-บาท  
  4. ค าจัดซื้อโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 

20,000.-บาท  
  5. ค าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท�พื้นฐาน จํานวน 5 เครื่อง 

งบประมาณ 7,500.-บาท  
  6. ค าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท�มือถือพร�อมซิมการ�ด จํานวน 

1 เครื่อง งบประมาณ  6,000.-บาท  
  7. ค าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรงครั้งละ 10 

แผ น จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 19,300.-บาท  
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  8. ค าจัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 
7 ตู� งบประมาณ 41,300.-บาท  

  9. ค าจัดซื้อรถเข็นพื้นเรียบแสตนเลส สําหรับขนของ 
จํานวน 1 คัน สําหรับใช�งานประจําสํานักงาน งบประมาณ  
8,000.-บาท  

  10. ค าจัดซื้อรถบรรทุกดินดิเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม ตํ่ากว า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต�สูงสุด 
ไม ตํ่ากว า 110 กิโลวัตต� ขับเคลื่อนสองล�อแบบดับเบิ้ลแค็บ 
พร�อมหลังคาไฟเบอร�การ�ดหรือเหล็กจํานวน 1คัน งบประมาณ 
886,400.-บาท  

  11. ค าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
พร�อมไมโครโฟนไร�สาย และอุปกรณ� จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 
12,000.-บาท  

  12. ค าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 4,500.-บาท  

  13. ค าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� ระดับ AJA 
ขนาด 3,000 ANZI LUMENจํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
27,000.-บาท  

  14. ค าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง ขนาดเส�นทแยงมุม ไม 
น�อยกว า 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ งบประมาณ 8,000.-บาท  

  15.ค าจัดซื้อเครื่องถ ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม น�อยกว า 20 ล�านพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
19,300.-บาท  

  16. ค าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด�วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,500.-บาท  

  17. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 8 เครื่อง งบประมาณ 136,000.-บาท  

  18. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุHก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000.-บาท  

  19. ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาว/ดํา 
จํานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 10,400.-บาท  
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  20. ค าจัดซื้อรถยกแฮนด�เชคเกอร�กึ่งไฟฟ@า จํานวน 1 คัน 
ใช�สําหรับงานประจําศูนย�รวบรวมและขนถ ายขยะอันตราย 
จังหวัดสตูล งบประมาณ 75,000.-บาท 

  21. ค าจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ําหลายตัวแปร จํานวน 
1 เครื่อง งบประมาณ  30,000.-บาท  

  22. ค าจัดซื้อพัดลมตั้งโตHะ ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 25 
ตัว เพื่อใช�ประจําสถานที่กักกันโรคระดับจังหวัดของจังหวัดสตูล 
ณ บ�านพักคนงานบ�านปaใหญ  หมู ที่ 5 ตําบลกําแพง อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล งบประมาณ 7,500.-บาท 

  23.ค าจัดซื้อพัดลมตั้งโตHะ ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 7 ตัว 
เพื่อใช�เปWนสถานที่กักกันโรคระดับจังหวัดLQของจังหวัดสตูล ณ 
บ�านพักคนงานบ�านปaใหญ  หมู ที่ 5 ตําบลกําแพง อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล งบประมาณ 3,500.-บาท 

  24.โครงการติดตั้งระบบรอกไฟฟ@า ศูนย�รวบรวมและขน
ถ ายขยะอันตราย จังหวัดสตูล รายละเอียดที่ตามองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด งบประมาณ 30,000.-บาท  

  - กองการเจ1าหน1าท่ี 
  1. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 68,000.-บาท  
  2. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุHกสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000.-บาท 
  รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกจ ายให�กับ

ทุกท านแล�ว อาศัยอํานาจตามความ ข�อ 27 แห งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2563 ที่กําหนดให�การโอน
เงินงบประมาณรายจ ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ายเปWน
รายการใหม  ให�เปWนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอ
เสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติต อไป ทั้งนี้ ขออนุมัติต อสภาแห งนี้เพื่อแก�ไขรายละเอียด
ในบางส วนที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดทางธุรการด�วย 
ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯ ท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ  

นายอะหมาด หลงจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท าน ผมมี เรื่องจะปรึกษาเกี่ ยวกับเรื่องของโครงการ
บํารุงรักษาอาคารศูนย�คลองช�าง ที่กองการศึกษาฯตั้งงบไว� 
160,000.-บาท แต ว ามาดูในช องนี้ผมไม รู�ว าและผมไม เข�าใจที่
เงิน 660,500.-บาทนั้นคืออะไรผมไม เข�าใจตรงนั้น ขอฝากไว�
แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณสากีหรีม เหมซHะ 

นายสากีหรีม  เหมซNะ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท าน ผมอยากจะเรียนท านประธานฯ ตามที่ผมดูเอกสารของ
โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน สต.ถ 1-0043 
ผมก็ยังไม เข�าใจอยู ผมอยากจะเรียนถามท านประธานฯ ถนนสาย 
สต.ถ 1-0043 หมู ที่ 3 หมู ที่ 9 ตําบลท าแพ –หมู ที่ 4 ตําบล
ควนกาหลง คือถนนสายดังกล าวนั้น ถ�ามาดูสภาพพื้นที่ ที่
กําหนดจุดที่ก อสร�างสะพานเสริมเหล็กในโครงการและไม ได�อยู 
ในพื้นที่ของหมู ที่ 3 หมู ที่ 9 แต เปWนพื้นที่ของอําเภอควนกาหลง 
มีสะพานอยู สองจุดผมก็ไม แน ใจว าและวันก อนก็ได�ประชุมใน
คณะกรรมการประสานแผนแต ในเอกสารตัวนี้บอกว าเปWนหมู ที่ 
3 และหมู ที่ 9 ตําบลท าแพ และสะพานที่กล าวมานั้นก็ไม ได�อยู 
ในเอกสารที่เขียนมาและผมก็ไม เข�าใจอยู ว ากําหนดจุดที่ถูกต�อง
ตรงไหน ผมขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญนายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ช้ีแจงในส วนที่สมาชิกฯอภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท านยอดเงิน 644,500.-บาท ที่สมาชิกฯได�ตั้งข�อสงสัย 
จริงๆแล�วเปWนตัวเลขรวม พอดี เปWนช องสุดท�าย รายการ 
160,000.-บาท เปWนรายการของหน�า 7/10 จริงๆแล�ว
รายการนี้เริ่มมาตั้งแต หน�า 1/10 และมารวมรายการสุดท�ายคือ 
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644,500.-บาทคือเปWนตัวเลขรวมของกองการศึกษาฯทั้งหมด
ที่โอนในรอบนี้ แต บังเอิญว ามาอยู ในหน�าสุดท�ายที่ท านสงสัย ตัว
นั้นเปWนตัวเลขรวมตั้งแต หน�าที่ 1 ถึงหน�าที่ 10 คงจะเข�าใจนะ 
ในส วนสะพานที่ท านสมาชิกฯได�กรุณาสอบถามมาเมื่อสักครู  
ถนนสายนั้นคือเปWนช่ือถนนหมู 3 หมู  9 ตําบลท าแพ – หมู  4 
ตําบลควนกาหลง ผมได�สอบถามกับผู�อํานวยการกองช างและ
วันนี้ไม สามรถมาประชุมได�เพราะว าถูกกักตัวและเมื่อวานทาง
สาธารณสุขก็มาตรวจ ATK แล�ว พอดีมีเจ�าหน�าที่กองช างของ
เราติดโควิด 19 ด�วย 1 คน ถนนสายนี้ก็จะมีการขยายสะพาน
ตามที่ท านสมาชิกฯพาผู�อํานวยการกองช างไปดูเปWนถนนสาย
เดียวกัน แต ท านอาจจะไม เข�าใจช่ือของถนน แต มันคือถนนที่
ท านพาผู�อํานวยการกองช างไปดู ขอช้ีแจงเพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย ถ�าไม มี ผมจะขอมติ ท าน
เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 21 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 20 เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปWนเอกฉันท� 20 เสียง 

  5 .4  ญั ตติ  ขออ นุมั ติ ขยาย เ วลา เบิ กจ� าย เ งิ น 
งบประมาณรายจ�ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน และสิ่งก�อสร1าง ซึ่งยังมิได1ก�อหน้ี
ผูกพัน กองช�าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 3 รายการ รวมเปBนเงินท้ังสิ้น 
35,800,000.-บาทเชิญนายกฯ แถลง  
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นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท าน ขอเสนอญัตติคําแถลงขอขยายเวลาเบิกจ ายเงินกรณียัง
มิได�ก อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ ายประจําปXงบประมาณ 
พุทธศักราช 2563 จริงๆแล�วเปWนงบของปX 63 แต เรามาขอ
ขยายเวลาในปX 64 นี้ ตามมติที่ประชุมสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  ประจําปXพุทธศักราช 
2563 เมื่อวันที่  29 กันยายน 2563 ได�อนุ มัติกันเ งิน
งบประมาณรายจ ายประจําปXงบประมาณ 2563 หมวดค า
ครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพัน จํานวน 
78 รายการ เปWนเงิน 51,186,735.-บาท ขณะนี้ยังมี
โครงการที่ยังมิได�ก อหนี้ผูกพันของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมของกองช าง และของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 3 
รายการ รวมเปWนเงินทั้งสิ้น 35,800,000.-บาท รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว คาดว าจะก อหนี้
ผูกพันไม ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อไม ให�เกิด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก ร า ช ก า ร แ ล ะ เ ปW น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยการรับเงิน การเบิกจ ายเงิน การฝาก
เงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2547 และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 ข�อ 59 บอกว า ในกรณีที่มี
รายจ ายหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก อสร�าง ยังมิได�ก อหนี้
ผูกพัน แต มีความจําเปWนต�องใช�จ ายเงินนั้นอีกต อไป ให�องค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่นรายงานการขออนุมัติกันเงินต อสภาท�องถิ่น
ได�อีกไม เกินระยะเวลา 1 ปX เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตาม
วรรคหนึ่งแล�วหากองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นยังมไิด�ดําเนินการ
ก อหนี้ผูกพัน ให�ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ ายเงินได�ไม เกินอีก 1 
ปX ต อสภาท�องถิ่นจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ ายเงินงบประมาณ
รายจ ายประจําปXพุทธศักราช 2563 หมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน 
และสิ่งก อสร�าง ยังมิได�ก อหนี้ผูกพันของกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ของกองช างและของกองสวัสดิการสังคม 
จํานวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 35,800,000.-บาท ไปจนถึง 
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30 กันยายน 2565 สําหรับ 3 รายการ ของปXงบประมาณ 
2563 ที่ไม สามารถดําเนินการได�ทัน ประกอบด�วย ค าซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนที่ดินของโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 งบประมาณ 
1,800,000.-บาท ตรงนี้ยังติดอยู เนื่องจากว าประสานกับทาง
โรงเรียนนิคม ผัง6 เอกสารที่จะมอบที่ดินที่ติดกันที่จะซื้อนั้น 
ให�กับโรงเรียนแต ตอนนี้ยังไม เรียบร�อย ประสานมาเปWนปXแล�วก็
ยังไม ได� รับการยกมอบให�อย างเปWนลายลักษณ�อักษรจึงไม 
สามารถดําเนินการซื้อที่ดินซึ่งอยู ติดกับแปลงนั้น อยู ข�างในได�ก็
กําลังรอเอกสารอยู  รายการที่สอง เปWนของกองช างเปWนค า
พัฒนาศูนย�การนักท องเที่ยวจังหวัดสตูล ที่ตรงข�ามโรงเรียนบ�าน
ดูสนสามล�านบาท ยังไม สามารถดําเนินการได�เนื่องจากตัว
อาคาร ผู�รับเหมายังไม ได�ส งมอบตามโครงการเราจะไปปรับปรุง
ไม ได�ในเมื่อผู�รับเหมาไม ส งมอบโครงการที่สาม กองสวัสดิการ
สังคม โครงการจัดซื้อที่ดิน หรือจัดซื้อที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง 
31,000,000.-บาท ที่จะมาตั้งเปWนศูนย�บริการให�ผู�สูงอายุศูนย�
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของจังหวัดสตูล ตอนนี้ก็ได�ตั้งกรรมการ
กําหนด TOR และก็มีอุปสรรคเล็กน�อยในเรื่องของที่ดินที่เขาขอ
รางวัดออกโฉนด และปรากฏว าตอนนี้อยู ในระหว างการโฉนด
อยู เมื่อโฉนดออกมาเรียบร�อย ก็น าจะดําเนินการให�แล�วเสร็จได�
ก็เปWน 3 รายการที่พยายามติดตามอยู แต ยังติดขัดอยู บางส วนก็
เลยต�องขออนุมัติขยายเวลาในรอบนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย ถ�าไม มีผมจะขอมติ ท าน
เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  21 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  20 เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปWนเอกฉันท� 20 เสียง 

  5.5 ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ�าย
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดิน
และสิ่งก�อสร1าง ซึ่งยังมิได1ก�อหน้ีผูกพัน ของสํานักปลัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัด สํานักงานเลขานุการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ กอง
คลัง กองช�าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6) กองพัสดุและทรัพย�สิน กอง
การ เจ1 าหน1 า ท่ี  กองส วัสดิการและสั งคม  และกอง
สาธารณสุข จํานวน 103 รายการ รวมเปBนเงินท้ังสิ้น 
52,736,790.-บาทเชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท านขอเสนอญัตติ คําแถลงขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได�ก อ
หนี้ ผู กพั น  งบประมาณรายจ า ยประ จํ าปX งบประมาณ 
พุทธศักราช 2564 ตามข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล เรื่องงบประมาณรายจ ายประจําปXงบประมาณ พุทธศักราช 
2564 และบัญชีโอนงบประมาณรายจ ายประจําปXงบประมาณ 
พุทธศักราช 2563 หมวดครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ซึ่งยัง
มิได�ก อหนี้ผูกพัน ของสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด 
สํา นักงาน เลขานุการองค�การบริหารส วนจังหวัด  กอง
ยุทธศาสตร�และงบประมาณ กองคลัง กองช าง กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6) กองพัสดุและ
ทรัพย�สิน กองการเจ�าหน�าที่ กองสวัสดิการและสังคม และกอง
สาธารณสุข จํานวน 103 รายการ รวมเปWนเ งินทั้ งสิ้น 
52,736,790.-บาทรายละเอียดที่ได�แจกจ ายให�กับทุกท าน
แล�วนั้น คาดว าจะก อหนี้ผูกพันไม ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 
2564 เพื่อไม ให�เกิดความเสียหายแก ทางราชการและเปWนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการรับเงิน การเบิก
จ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2547 และที่แก�ไข
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เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 ข�อ 59 บอกว า ใน
กรณีที่มีรายจ ายหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ยัง
มิได�ก อหนี้ผูกพันแต มีความจําเปWนจะต�องใช�จ ายเงินนั้นต อไปอีก 
ให�องค�กรปกครองส วนท�องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต อสภา
ท�องถิ่นได�อีกไม เกินระยะเวลา 1 ปX  จึงขออนุมัติกันเ งิน
งบประมาณรายจ ายประจําปXงบประมาณ พุทธศักราช 2564 
หมวดค าครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพัน 
ของสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด สํานักงานเลขานุการ
องค�การบริหารส วนจังหวัด กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
กองคลัง กองช าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6) กองพัสดุและทรัพย�สิน กองการ
เจ�าหน�าที่  กองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุข 
จํานวน 103 รายการ รวมเปWนเงินทั้งสิ้น 52,736,790.-
บาท ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผมจะช้ีแจงว า 103 
รายการนั้น จริงๆแล�วจะมี 98 รายการ ของข�อ 5.3 ที่ท านได�
อนุมัติไปเมื่อสักครู ซึ่งในส วนนี้ไม สามารถทําสัญญาก อนได�อยู 
แล�ว เพราะว าเพิ่งอนุมัติไปเมื่อสักครู เองที่เปWนเงินเหลือจ าย 
รายการเงินเหลือจ ายมีทั้งหมด 98 รายการ มีของกองช างที่
เปWนงบประมาณที่ตั้งไว�เมื่อปX 2564 ที่ตั้งงบประมาณเมื่อปX 
2563 นั้น อันนั้นอีก 4 รายการ และก็ของกองการศึกษาฯ 1 
รายการ ทั้งหมดเปWนงบของปX 2564 จริงๆ ที่ท านอนุมัติไปเมื่อ
ปX 2563 เพียง 5 รายการ ปXนี้ถือว าเราทํางานเร งรัดได�ดีส วนที่
กันเงินนั้น ส วนใหญ อยากจะเรียนว าเปWนของที่ผ านสภาไปเมื่อ
สักครู ทั้งหมดเลย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านใดที่จะอภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ ท าน
เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 21 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  20 เสียง 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปWนเอกฉันท� 20 เสียง 

  ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 6  
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่น ๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท านใดที่จะอภิปรายบ�าง เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล อภิปราย 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ

ทุกท าน ขออนุญาตหารือท านประธานฯว าเรื่องของการแต งตั้ง
กรรมการขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีอยู อีกคณะ
หนึ่งที่ยังไม ได�แต งตั้งซึ่งเปWนผลพวงกรรมการบริหารท าเรือปาก
บาราด�วยนั้นก็คือคณะกรรมการท องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจากสมัย
ที่แล�วได�มีการแต งตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาและก็ได�มีการ
แต งตั้งคณะกรรมการบริหารท าเทียบเรือปากบารา โดยมี
สมาชิกสภาฯในพื้นที่หนึ่งท าน และก็มีประธานกรรมการ
ท องเที่ยวและกีฬาหนึ่งท าน ในการที่จะแต งตั้งขึ้นมา แต  ณ บัดนี้
รู�สึกว าล วงเลยมาหลายเดือนที่เราเปaดสภามาก็คณะกรรมการ
ชุดนี้ก็ยังไม แต งตั้ง เพราะฉะนั้นผมขอหารือท านประธานสภาฯ
ว าถ�าเราจะเสนอแต งตั้งคณะกรรมการท องเที่ยวและกีฬา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ในวันนี้จะขัดข�องประการใด
หรือไม อย างไร เพื่อนสมาชิกฯจะเห็นด�วยหรือไม อย างไร ขอ 
อนุญาตสอบถามแค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานภาฯ - ผมเห็นด�วยกับท านสมาชิกฯ เพราะฉะนั้นขอให�สภาแห งนี้
แต งตั้งคณะกรรมการท องเที่ยวและกีฬา มีทั้งหมด 7 ท าน เชิญ
สมาชิกฯเสนอคนที่ 1  เชิญคุณอําพล อานับ เสนอ 

นายอําพล  อานับ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
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 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 
ทุกท าน ผมขอเสนอท านศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล ขอผู�รับรอง
ด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีใครจะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ถ�าไม มี
เชิญสมาชิกฯ เสนอคนที่ 2 เชิญคุณสอาด  หนูชูสุข เสนอ 

นายสอาด  หนูชุสุข - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอท าน พลากร เกาะกลาง ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีใครจะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ถ�าไม มี
เชิญสมาชิกฯ เสนอคนที่ 3 เชิญคุณพลากร เกาะกลาง เสนอ 

นายพลากร  เกาะกลาง - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอท าน โกเมศ จิตพิทักษ� ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีใครจะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ถ�าไม มี
เชิญสมาชิกฯ เสนอคนที่ 4 เชิญ ร.ต.อ.ยา ยีวา เสนอ 

ร.ต.อ.ยา  ยีวา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอท าน วิษกร ตันติอาภรณ� ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีใครจะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ถ�าไม มี
เชิญสมาชิกฯ เสนอคนที่ 5 เชิญท านวิษกร ตันติอาภรณ� เสนอ 

นายวิษกร ตันติอาภรณ� - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ 

ทุกท าน ผมขอเสนอท านนิธิ  หวันสู ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีใครจะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ถ�าไม มี
เชิญสมาชิกฯ เสนอคนที่ 6 เชิญท านธงไทย เวชศาสตร� เสนอ 

นายธงไทย  เวชศาสตร� - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ  

ทุกท าน ผมขอเสนอ ร.ต.อ.ยา  ยีวา ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีใครจะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ถ�าไม มี
เชิญสมาชิกฯ เสนอคนที่ 7 เชิญท านนิธิ  หวันสู เสนอ 
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นายนิธิ  หวันสู - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ  

ทุกท าน ผมขอเสนอ ท านอําพล  อานับ ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ - ผู�รับรองถูกต�อง มีใครจะเสนอเปWนอย างอื่นไหม ถ�าไม มีก็
สรุปว าเราได�คณะกรรมการท องเที่ยวและกีฬา ครบทั้ง 7 ท าน 
แล�ว คือ  

  1. นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล  
  2. นายพลากร เกาะกลาง   

  3. นายโกเมศ จิตพิทักษ�  
  4. นายวิษกร ตันติอาภรณ�  
  5. นายนิธิ  หวันสู  
  6. ร.ต.อ.ยา  ยีวา  
  7. นายอําพล  อานับ 
  หลังจากเลิกประชุมสภา เชิญคณะกรรมการทั้ง 7 ท าน 

เชิญประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการ และ เลขากรรมการ 
เพื่อจะได�ดําเนินงานต อไป  

  มีสมาชิกฯท านใดที่จะเสนอในวาระอื่นอีกไหม เชิญคุณอา
หมาด  หลังยาหน าย อภิปราย และเชิญเลขานุการองค�การ
บริหารส วนจังหวัดเปWนเลขานุการสภาฯช่ัวคราว  

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน ที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือว าหลังจากที่ผมได�อภิปราย
พูดคุยในสภาฯเมื่อครั้งที่ผ านมาในเรื่องของโรคโควิด 19 ผมก็
ต�องขอขอบคุณท านนายกฯและคณะผู�บริหาร เจ�าหน�าที่ทุกๆ
ท าน และก็กองส งเสริมและสวัสดิการ ที่ได�บริการให�กับสมาชิกฯ
ได�มีโอกาสเอาถุงยังชีพไปมอบให�กับพี่น�องที่กักตัวอยู  HQ และ
เจ�าหน�าที่ทุกท านและวันนี้ยอมรับว าน าสงสารในแต ละวันหรือ
แต ละคืนนั้น เขาใส ถุงยังชีพกันจนดึกผมก็ขอช่ืนชมเจ�าหน�าที่ทุก
ท านขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และทุกๆฝJายที่ร วมมือ
กัน แต อยากจะกําชับตรงนี้คือ เพื่อนสมาชิกฯของเรานั้นบางครั้ง
ก็อาจจะยอมรับว ากระบวนการที่ จะได�มานั้น ซึ่ งข�อ มูล
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แบบฟอร�มที่จะให�เจ�าหน�าที่ได�กรอกข�อมูลเพื่อเข�าสู การอนุมัติ 
อาจจะล าช�าไปบ�าง ด�วยเหตุผลอย างไรนั้นก็ขออภัยไว�ด�วย แต 
อยากจะให�สมาชิกฯทุกท านเร งรัดด�วย ส วนท านนายกฯและก็
คณะผู�บริหารก็ฝากเรื่องนี้ว าอย าให�ถุงยังชีพต�องหมด เพราะ
สมาชิกฯทุกท านจะได�ไปดูแลพี่น�องประชาชนในจังหวัดสตูล และ
ผมก็ขอขอบคุณทุกๆท าน ผมขออภิปรายเพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณอาหมาด หลังจิ 

นายอาหมาด  หลังจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน ผมจะพูดเรื่องปLญหาของน้ําใช�ที่ศูนย�จริยธรรมที่ผมได�
นําเสนอตั้งแต ปX 2563 เกี่ยวกับปLญหาเรื่องน้ําแต จากวันนั้น
มาถึงวันนี้ทางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลให�กองช างไป
สํารวจและได�ขุดเจาะบาดาลก็คิดว าทําสําเร็จไปแล�ว และในส วน
ของบาดาลหรือว าอื่นๆก็ไม สามารถที่จะใช�งานได�เพราะว าผมได�
คุยไว�ก อนหน�านี้แล�ว ในส วนของตรงนี้ในการเจาะบาดาลน้ํามัน
จะขุ น แต เขาก็ไม เช่ือฟLงในส วนตรงนั้น ตอนนี้น้ําก็ยังขุ นใช�งาน
ไม ได�เลยและผมคิดว าเขาเจาะไม ถึงช้ันบาดาลถ�าขุดถึงจริงๆ
น าจะได�ผล แต ถ�าหากว าทําไม ได�จริงๆก็ควรจะสร�างเปWน
แท็งก�น้ําและเอาน้ําคลองมาใช�ก็ได�ใช�งบประมาณในปX 2563 
เปWนจํานวนเงินสามแสนกว าบาท และในส วนตรงนี้ผมอยาก
ทราบว าการที่ไปแก�ปLญหาในงบประมาณของกองการศึกษาฯ ที่
งบประมาณ 160,000.-บาท ตรงนี้นั้นจะรวมถึงเรื่องของการ
แก�ปLญหาน้ําตรงนี้ด�วยหรือเปล า ผมขอฝากแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณอาบีดีน  แลหมัน 

นายอาบีดีน  แลหมัน - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน อยากจะปรึกษาท านประธานฯผ านไปยังท านายกฯ ใน
เรื่องของบ อน้ําตื้นว าทั้งหมดที่สมาชิกฯผู�ทรงเกียรติได�ขอไปไม 
ทราบว าจํานวนเท าไหร  และทางองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
อนุมัติมาก็คือ 99 บ อ ไม ทราบว าการที่ไม ได� รับอนุมัตินั้น       
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จะสร�างปLญหาให�กับพวกเราหรือสมาชิกฯที่ขอไปนั้น ผมขอฝาก
ไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปราย เชิญคุณสากีหรีม เหมซHะ 

นายสากีหรีม เหมซNะ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน  คือ ในช วงนี้ นั้ น  ทุกคนก็ ได� รับ รู� รั บทราบว า ใน
สถานการณ�ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ทั้งจังหวัดสตูล คือ อสม.
ของอําเภอท าแพเขาได�ฝากกับผมว าให�มาปรึกษาหารือในสภา
แห งนี้ ณ วันนี้ อสม.ทั้งหมดเหมือนกับเปWนทัพหน�าในการ
ดําเนินการและสํารวจเกี่ยวกับผลกระทบในส วนหนึ่งถือว าเปWน
ทัพหน�าในพื้นที่แต ละหมู บ�าน เพราะฉะนั้น ผมอยากจะนําเรียน
ในที่ประชุมแห งนี้ให�ท านประธานฯทราบ น าจะหาแนวทางอย าง
ใดอย างหนึ่งให�กับ อสม.ทุกคน ที่กําลังปฏิบัติหน�าที่กันอยู 
ในตอนนี้ รู�สึกว าปLญหาก็เยอะอยู มาก อยากให�สมาชิกฯเข�าไป
ดูแลสักหน อยในส วนของการทํางาน หรือจะเพิ่มในการปฏิบัติ
หน�าที่ของ อสม. และให�เปWนกําลังใจในการทํางาน ผมขอฝากไว�
เพียงแค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์ 
ประทีปรัศมีกุล  

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน ในวาระอื่นๆก็อยากจะรายงานให�ทราบโดยทั่วกันว า
สมาชิกฯได�พูดคุยกันในเรื่องของพี่น�องที่กักตัวอยู  HQ ตาม
หมู บ�านต างๆได�ฝากขอบคุณมาถึงองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล โดยเฉพาะนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอบคุณ
เจ�าหน�าที่ทุกท านที่ช วยกันในการทํางานและโครงการคนละครึ่ง
ที่ทําร วมกับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่น เช น เทศบาล และ
องค�การบริหารส วนตําบล ชาวบ�านก็ ได�ฝากขอบคุณมา
เช นเดียวกัน และวันนี้จังหวัดสตูลของเรานั้นเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งจังหวัดสตูล ก็ฝากทุกท านด�วย องค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลเองก็เปWนห วงเจ�าหน�าที่ทุกๆท าน อีกเรื่องที่ผมจะฝากท าน
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ประธานฯผ านไปยังคณะผู�บริหารเพราะว าถนนองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลของเรานั้นมีประมาณสองร�อยถึงสามร�อย
กิโลเมตรทั้ง 7 อําเภอ ผมขับรถผ านเข�าไปในถนนขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเองนั้น แต ละเส�นหลังจากสร�างเสร็จก็ดู
สวยงามมาก แต ผ านไปประมาณสี่เดือนถึงห�าเดือนต�นไม�ก็เริ่ม
ปกคลุมเข�ามาค อนข�างที่จะมาก บางที่มองไม เห็นถนนก็เข�าใจว า
เจ�าหน�าที่เรามีน�อยและก็ไม เพียงพอในการที่จะเข�าไปดูแลใน
ส วนตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมก็เสนอท านประธานฯผ านไปยังท าน
นายกฯว าถ�าเปWนไปได�มีงบประมาณตรงไหนที่เหลือจ ายอยู บ�าง
ลองจัดสรรลงมาเพื่อจะซื้อรถตัดหญ�า และรถที่มีตะขอเกี่ยว
เพื่อที่เราจะได�มีภารกิจในการทําทั้งจังหวัด ในส วนนี้ก็ฝากท าน
ประธานฯผ านไปถึงท านนายกฯด�วย อีกเรื่องที่จะฝากก็คือพี่น�อง
ชาวบ�านอุไร ได�ฝากขอบคุณทางกองช าง และขอบคุณท าน
นายกฯมาว าปLญหาน้ําท วมกองช างได�ลงไปแก�ปLญหาให�อย าง
เร งด วน ณ ตอนนี้น้ําไม ท วมแล�ว และตอนนี้ชาวบ�านดีใจมาก 
และอีกเรื่องจะฝากไปถึงท านผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ
เพื่อให�ท านประสานกับกองช างด�วยว าในสนามกีฬามาตรฐาน
แห งที่ 2 ที่ควนฟ@าแลบ ณ ตอนนี้ผมได�ร�องขอไปนานมากแล�วว า
ถนนเส�นหลังนั้น หรือข�างหลังจากสนามกีฬามีถนนขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลอยู อีกเส�นหนึ่ง ซึ่งถนนเส�นนี้จะมีรถผ าน 
และพอมีสนามกีฬาขึ้นมาเขาจะไม ไปทางนั้นเขาจะตัดเปWนทาง
ลัดเข�ามาทางข�างสนามจนพื้นสนามตอนนี้มันยุบลงไปเรื่อยๆก็
ฝากให�ช วยเอาหลักไปปLกเพื่อไม ให�รถคันใหญ ๆ วิ่งผ าน เพราะเฝ@า
ระวังก็ไม ไหวเจ�าหน�าที่มีอยู  2 คน แต ถ�าเราปLกหลักตรงนี้ได�รถ
ใหญ ก็วิ่งไม ได� ให�เฉพาะรถมอเตอร�ไซร� และที่เขามาออกกําลัง
กายที่สนามของเรานั้นมันเรื่องที่ดี และก็ต�องฝากต อไปถึงกอง
ช างด�วยว าถ�าเปWนไปได�ช วยเอารถเกรดไปทําให�หน อย เพราะ
ตอนนี้ฝนตกหนักมากและที่เปWนเนินหรือเปWนร องน้ํานั้น ซึ่งแทบ
จะขับรถไม ได�แล�วก็ฝากตรงนี้ด�วยครับ ซึ่งผมได�ร�องขอมาเปWน
เวลาที่นานมาก และอีกเรื่องก็คือเรื่องกรรมการที่ดูแลเรื่อง
สนามกีฬาจนบางครั้งเกษียณไปแล�วก็มีและไม ได�มีประกาศ
แต งตั้งมาเพราะเปWนปLญหาเหมือนกับระเบิดเวลา เพราะทุกคน
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อยากจะใช�จนมีการแย งกันและไม มีระเบียบในการที่จะใช�โดย
ปกติสนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่ในเมืองนั้น 
เวลาจะใช�ก็มีหนังสือเข�ามาเปWนลายลักอักษรเพราะเปWนระเบียบ
แต สนามที่ควนฟ@าแลบนั้นไม มี และผมเคยเสนอในสภาแห งนี้ไป
แล�วว ากรรมการมีใครบ�างให�แต งตั้งและผ านขอกันมาและมี
ระเบียบติดที่สนามว าการขอใช�สนามต�องใช�อะไรบ�าง เพื่อเปWน
การลดปLญหาหลายๆอย างลดลงไปได� ผมก็ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณบุรินทร�  ตาเดอิน  

นายบุรินทร�  ตาเดอิน - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน ผมมีเรื่องที่หารือกับท านประธานสภาฯผ านไปยังท าน
นายกฯ และเห็นนายกฯขอกันเงินไว�ที่ศูนย�หน�าโรงเรียนบ�านดูสน 
ผมจะเสนอว าถ�ามีเงินพอนั้น ผมอยากจะให�ทําสัญลักษณ�เปWนรูป
ของลูกจําปาดะไว�ซักหนึ่งรูป เพื่อว าจะได�เปWนสัญลักษณ�ของ
จังหวัดสตูลเพราะผลไม�ตัวนี้มันเปWนผลไม�หลักของจังหวัดสตูล 
เพราะก็จัดงานกันเปWนประจําถ�าว ามีเงินพอก็อยากจะให�นายกฯ
ช วยทําสัญลักษณ�รูปนี้ด�วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม เชิญคุณนิธิ  หวันสู 

นายนิธิ  หวันสู - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน วันนี้ผมขอหารือท านประธานสภาฯผ านไปยังท านนายก
และทางฝJายบริหาร ประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของตอหม�อที่ตรง
สะพานบ�านท ายางเช่ือมระหว างตําบลปากน้ํากับตําบลละงู ซึ่ง
เปWนต�อหม�อที่เกิดจากการรื้อที่มีการก อสร�างสะพานเก า และ
ตอนนี้พี่น�องประชาชนเดือดร�อนมานานมากแล�ว บางทีก็ขับเรือ
ไปเกิดมีการชนกันซึ่งอันตรายผมก็เลยอยากจะมาหารือกับ
ประธานสภาฯผ านไปยังท านนายกฯว าตอหม�อแห งนี้นั้น ไม ทราบ
ว าหน วยงานไหนเปWนผู�รับผิดชอบเปWนไปได�ไหมที่จะมีการรื้อถอน
เพื่อให�พี่น�องประชาชนในเขตเทศบาล 1 และก็เขตชุมชนประชา
บํารุง ที่พี่น�องส วนใหญ จะออกทะเลไปหาปลา และก็ผ านไปทาง
คลองในเส�นนั้น ก็เลยอยากจะหารือว าแต ถ�าเปWนไปได�ที่มี
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หน วยงานที่รับผิดชอบจะเปWนไปได�จะไปรื้อถอนจะได�ไหม ในส วน
ประเด็นที่สองก็คือผมอยากจะขอท าเรือให�กับพี่น�องในชุมชนโตHะ
แพทย�ซอยเทศบาล 1 ถ�าเปWนไปได�อยากให�มีท าเรือได�มาตรฐาน
สักหน อยให�กับพี่น�องในชุมชนโตHะแพทย�เพราะว าตรงนั้นเปWนที่
จอดเรือที่ลําบากมาก ก็เลยอยากจะขอท าเรือตรงนั้นให�กับพี่
น�องในชุมชนโตHะแพทย�ซอยเทศบาล 1 เผ่ือว าเกิดความคล องตัว
มีท าเทียบเรือที่มีมาตรฐานนะครับ พี่น�องจะได�จอดเรือและก็เก็บ
เรือเพื่อจะได�ประกอบอาชีพประมง ต อไปก็คือเรื่องไฟหน�ามัสยิด
บ�านพะยอมงาม หมู  10 บ�านห�วยไทร ตําบลละงู ก็คือในชุมชน
พะยอมงามไม มีไฟ เพราะถนนเส�นนั้นเปWนถนนขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลของเรา ถ�าติดไฟส องสว างให�พี่น�องหน�า
มัสยิดเพราะว าในยามค่ําคืน แต ตรงที่วัดห�วยไทรมีไฟแต ว า
ระยะทางไปถึงมัสยิดไม มีไฟ ถ�าเปWนไปได�ก็อยากให�หน วยงานที่
รับผิดชอบช วยดูให�หน อย เพื่อผลประโยชน�ของพี่น�องประชาชน 
และก็ประเด็นสุดท�ายผมก็ยินดีและก็ดีใจกับองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ที่ได�รับรางวัลอับดับที่ 3 ในประเภทโดดเด นบริหาร
จัดการที่ดีขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น ซึ่งผมก็เช่ือม่ันว า
องค�การบริหารส วนจังหวัดทั่วประเทศมีเยอะมีหลายแห ง แต เรา
ได�อับดับที่ 3 ก็ถือว าคณะผู�บริหารมีวิสัยทัศน�ที่ดีและบริหาร
จัดการที่ดี อย างเช นการบริหารจัดการในเรื่องของพี่น�อง
ประชาชนที่ประสบกับโรคโควิด19 และที่กักตัวอยู ที่บ�าน ผม
สอบถามในหลายๆจังหวัดบางจังหวัดเขาไม มีในส วนตรงนี้ 
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เข�าใจและก็เข�าถึงและมองเห็น
ถึงการห วงใยพี่น�องประชาชน ก็ขอบคุณท านนายกฯและก็ฝJาย
บริหารและก็ทุกส วนในองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ถือว า
เปWนผลดีกับสมาชิกฯอย างพวกเราด�วย และขอบคุณที่ทําให�พี่
น�องประชาชนในจังหวัดสตูลของเราได�รับการดูแลสมาชอกฯก็
ได�ทํางานอย างเต็มที่ก็ถือว าเปWนสิ่งที่ดี ผมขอฝากไว�แค�นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหม เชิญคุณวิษกร   ตันติอาภรณ� 

นายวิษกร   ตันติอาภรณ� - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท านผมขอปรึกษาท านประธานสภาฯด�วยความเปWนห วง
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สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดทุกท าน และการที่
สมาชิกฯทั้งหมดได�ร วมกันช วยเหลือประชาชนในเรื่องของโควิด 
ที่ผ านมาซึ่งกระผมคิดว าจะขอปรึกษาท านประธานสภาฯ
เกี่ยวกับวัคซีนกับสมาชิกและสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
ของเราทุกท าน และในขณะนี้ท านสมาชิกฯได�มีการฉีดวัคซีน
น าจะเปWนซโินแวคกันอยู แล�วทุกคนซึ่งไม เพียงพอกับภูมิต�านทาน
ที่เปWนอยู ทุกวันนี้และด�วยความเปWนห วงสมาชิกฯของเราได�
ออกไปช วยเหลือประชาชนทุกอาทิตย�และที่ผ านมาขณะนี้ผมคิด
ว าจะปรึกษากับท านประธานสภาฯว าพอที่จะหาวัคซีนที่จะมาฉีด
ให�กับท านสมาชิกฯในรายที่ว าฉีดไปแล�ว 2 เข็ม เพราะภูมิต�านไม 
เพียงพอเลยคิดว าจะปรึกษาท านประธานฯว าพอจะหามาฉีดให�
สมาชิกฯสัก 1 เข็มจะได�ไหม ที่พอจะสร�างภูมิต�านทานให�กับ
สมาชิกสภาฯของพวกเราได�ทํางานด�วยความรู�สึกที่ว าผมตั้งใจ 
ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาเพียงแค นี้  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณอําพล อานับ 

นายอําพล  อานับ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน ผมมีเรื่องที่จะมาหารือกับท านประธานสภาฯผ านไปยัง
ท านนายกฯเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย�สินในเขตพื้นที่ ในเขตพื้นที่
ของพี่น�องตําบลเกาะสาหร ายและก็พี่น�องในตําบลเจHะบิลัง ได�ใช�
พื้นที่ท าเรือซึ่งเปWนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ความลําบากของพี่น�อง ณ ปLจจุบันสําหรับท าเรือขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลนั้น ก็คือเรื่องของห�องน้ําการบริการใน
ส วนตรงนั้น พี่น�องประชาชนที่เดินทางมาจากเกาะสาหร าย ณ 
ปLจจุบันก็คือห�องใช�ไม ได�เลย ชาวบ�านที่สัญจรไปมา ไม ว าจะเปWน
คนในพื้นที่หรือการจัดกิจกรรมเพราะไม มีห�องน้ํา ก็ฝากท าน
ประธานผ านไปยังท านนายกฯอาจจะมีการปรับปรุงในส วนตรง
นั้น เพื่อให�ได�ใช�ประโยชน�สําหรับพี่น�องทั้งสองพื้นที่ ในส วนเรื่อง
ที่สองก็เกี่ยวกับท าเรือเจHะบิลัง ผมอยากให�มีจุดคัดกรองด�วย
และมีตัววัดอุณหภูมิซึ่ง ณ ปLจจุบันเหมือนกับข าวที่เราได�ฟLงกัน
ทั่วทั้งจังหวัดสตูล ก็คือสถานการณ�โรคโควิด 19 ไม ว าจะอยู HQ 
หรือ LQ ก็อยากจะฝากถึงท านประธานฯเพื่อเสนอท านนายกฯว า
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อยากจะให�มีตัววัดไข� อาจจะไม จําเปWนต�องมีเจ�าหน�าที่ประจําจุด
ตรงนั้นก็ได�  และเรื่องที่สองผมในฐานะตัวแทนของพี่น�อง
ประชาชนในเขต 5 อําเภอเมืองสตูล พี่น�องประชาชนมาคุยกับ
ผมว าขอช่ืนชมทางองค�การบริหารส วยจังหวัดสตูลไม ว าจะเปWน
ท านนายกฯและฝJายบริหาร หัวหน�าส วนราชการทุกสังกัด โดย
สถานการณ� ณ ปLจจุบันก็คือเจ�าหน�าที่หลายๆท านทํากิจกรรม
เกี่ยวกับถุงยังชีพให�พี่น�องประชาชน และทุกคนก็เสียสละเพื่อพี่
น�องประชาชนของเราทั่วทั้งจังหวัดสตูล และอีกส วนหนึ่งก็คือผม
ได�รับข าวสารในส วนของท�องถิ่น หรือเทศบาลตําบลเจHะบิลัง 
องค�การบริหารส วนตําบลเจHะบิลัง องค�การบริหารส วนตําบล
ควนขัน ก็ขอขอบคุณท านนายกฯที่ทํากิจกรรมโครงการคนละ
ครึ่งซึ่งในส วนของเราก็เปWนองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลสู 
ท�องถิ่นในส วนของพื้นที่ในเขต ก็ขอบคุณทุกๆท าน ฝากถึงท าน
ประธานฯผ านไปยังคณะผู�บริหารและหัวหน�าส วน ท านสมาชิกฯ
ทุกท าน ว าในปLจจุบันก็การลงพื้นที่ของเรา ณ ปLจจุบันเราจะมี
การส งเอกสารทุกวันอังคาร ส วนใหญ จะรับถึงยังชีพในวันศุกร�
และจะลงพื้นที่วันศุกร�ตอนเย็นหรือว าวันเสาร�และฝากให�ท าน
สมาชิกฯทุกท าน และครอบครัวของท านดูแลสุขภาพด�วย ผมขอ
ฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีก็เชิญท านายกฯ 
ช้ีแจงในส วนที่สมาชิกฯได�อภิปรายมา   

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน ก็ขออนุญาตช้ีแจงในส วนข�อซักถามของสมาชิกสภาฯ 
เรื่องน้ําที่ศูนย�คลองช�างนั้นผมเข�าใจว าโครงการหนึ่งแสนหก
หมื่นบาทที่ตั้งไว�ในงบเงินเหลือจ ายเมื่อสักครู ก็คงจะต�องหารือ
นอกรอบกันก อนแต ถ�าหากว าแบบที่กําหนดไว�เปWนยังไงก็ไปดู
ความจําเปWนถ�าหากว าบ อน้ําจําเปWนมากกว าก็น าจะดําเนินการ
ทําบ อน้ําก อนก็ได� ผมไม แน ใจว าถ�าขุดบ อน้ําตื้นน้ํามันจะใสหรือ
เปล าลองไปสํารวจดูถ�าขุดแล�วน้ําใสนั้น เราน าจะแบ งบ อน้ําตื้น
ของเราที่ว า 99 บ อ นั้นไปลงตรงนั้นซักหนึ่งบ อก็ยังได�เลย ตรงนี้
ผมรับทราบไว�ก อนยังไงก็หารือกันนอกรอบอีกที ในส วนเรื่องบ อ
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น้ําตื้น 99 บ อ ผมอยากจะเรียนอย างนี้ว าจากคําขอที่ท าน
สมาชิกฯไปดําเนินการมานั้น ทั้งหมด 199 บ อ ตอนนั้นเราตั้งใจ
ว าเราจะใช�งบประมาณจากส วนกลางแต เมื่อไม ได�งบประมาณ
จากส วนกลางผมก็เลยใช�งบขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ดําเนินการแทนซึ่งในรอบนี้แบ งครึ่งหรือว าหารสองเรียนทุกท าน
เพื่อทราบก็คือว าถ�าท านไปสํารวจมา 10 บ อ เพราะฉะนั้นท าน
จะได�โควตาไป 5 บ อ หมายความว าใน 5 บ อนี้ท านจะเลือกลง
ตรงไหนท านไปลงได�เลยและให�ทุกท านเตรียมกลับไปสํารวจและ
ก็พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ถึงความเดือดร�อนและความจําเปWน
ว าช วงฤดูแล�งนั้นตรงไหนที่เดือดร�อนกว าผมยืนยันว าโครงการนี้
ถ�ามีโอกาสที่จะขอจากส วนกลางต อไปในอนาคตและถ�าเรา
ทดลองทําถือว ารอบนี้เปWนรอบทดลองที่เราทําครั้งแรก ถ�าเกิด
ประโยชน�กับประชาชนอย างแท�จริงนั้น โครงการนี้เรายังทําต อได�
อาจจะใช�เงินส วนกลางหรืออาจจะใช�เงินขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลเองในอนาคตก็เรียนทุกท านเพื่อโปรดอย างนี้ 
และในส วนของท านที่ได�สอบถามความต�องการมาแล�วนั้น ก็ไป
จัดลําดับความสําคัญและก็เอาไปครึ่งหนึ่งก อน ส วนอีกครึ่งก็
บอกว าอาจจะเปWนโครงการต อเนื่องต อไปในอนาคตก็ว ากันไป 
ในส วนเรื่องที่อยากให�ช วยเหลือ อสม.นั้นเปWนกรณีพิเศษคือต�อง
เข�าใจว าโครงการถุงยังชีพที่เราจัดสรรให�นั้น เปWนประชาชนผู�
เดือดร�อนและผมไม แน ใจว า อสม.เดือดร�อนหรือเปล าแต ถ�า
เหนื่อยหน อยแต ไม เดือดร�อนก็จัดให�ไม ได� และก็ อสม.เองก็มี
ค าตอบแทนบางส วนอยู ซึ่งอาจจะไม มากนัก ก็ถือว ายังพอ
ประทังในการใช�จ ายได�อยู และก็เปWนจิตอาสาอยู แล�ว ซึ่งผมเข�าใจ
ว าถ�าเราเลือกให�ก็จะให�ไม ได� ถ�าจะทําโครงการต�องให�ทั้งหมด
ห�าพันกว าคน ซึ่งจะต�องหาแนวทางและเรียนตรงๆว าในส วนนี้ยัง
คิดไม ออกว าทําอะไรให�เขาได� ส วนรถตัดหญ�าริมถนนก็ถ�ามีเงิน
อยู พอสมควรและผมไม แน ใจว าของเราเคยมีไหม แต เราเคยตัด
หญ�าริมถนนและเคยใช�รถเหมือนกันแต ใช�รถเกรดไปกวาด ก็
ต�องตรวจสอบว าคันหนึ่งประมาณเท าไหร  แต ถ�าซื้อได�ก็น าจะมี
ประโยชน� ส วนถนนในสนามกีฬาควนฟ@าแลบก็เห็นด�วย จริงๆผม
คิดว าน าจะมีประตูเปaดปaด และก็อาจจะเปaดเปWนเวลาสมมุติว า
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ช วงเย็นที่ประชาชนไปออกกําลังกาย และถ�าเปWนช วงปกติเปaดแค 
ช องรถมอเตอร�ไซด�ผ านได�หรืออะไรแบบนี้ ก็น าจะสะดวก
มากกว าและก็คงจะได�ปรับปรุงต อไป ในส วนของการขอรูป
จําปาดะก็คงจะไม ลําบากเดี๋ยวต�องไปดูที่ก อนว าตรงไหน
เหมาะสมที่จะตั้งแล�วก็ถ ายรูปได�สวยงามจริงๆแล�วพี่น�องชาว
ควนโดนก็ขอมาหลายท านผมได�ยินหลายคนพูดว าตรงนี้อยู ใน
พื้นที่ของอําเภอควนโดน น ามีสัญลักษณ�ของอําเภอควนโดนสัก
หน อย อยากจะได�จําปาดะไปตั้งก็คิดว าทําให�ได�ในส วนนี้ไม มี
ปLญหา และในส วนตอหม�อของท ายางจริงๆผมเคยคุยเรื่องนี้กับ
ทางกํานันตําปากน้ํามาก อน ตอนนี้เนื่องจากว าถือว าเปWนเรื่อง
บังเอิญเพราะว าคลองนี้อยู เปWนเขตแดนระหว างองค�การบริหาร
ส วนตําบลละงูกับองค�การบริหารส วนตําบลปากน้ํา คือจริงๆ
แล�วองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเคยจะไปทําให� แต อุปกรณ�
เครื่องมือที่เราไปทํานั้นไปลากแล�วก็ลากไม ขึ้นเพราะตอนนั้นเรา
ทําโดยไม ใช�งบประมาณ แต โดยหลักการนั้นก็คุยกับกํานันว าถ�า
จะทําโดยวิธีการตั้งงบประมาณก็ต�องเสนอกรรมการประสาน
แผนมาตามขั้นตอน ให�องค�การบริหารส วนตําบลปากน้ํากับ
องค�การบริหารส วนตําบลละงู ทําโครงการร วมและก็เสนอแจ�ง
มาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลว า คือโดยอํานาจหน�าที่นั้น
ถ�าว าเปWนเขตรอยต อนั้นเราทําได�แต ต�องไปประมาณการตั้ง
งบประมาณหรืออาจจะให�ผู�เช่ียวชาญเขามาประมาณการดูว า
จะต�องใช�อุปกรณ�เครื่องมือถอนยังไง ซึ่งผมไม แน ใจว าถ�าเอารถ
เทรนขนาดใหญ นั้นมาดึงขึ้นดูว าจะขึ้นหรือไม ต�องผ านวิศกร
หน อยเราก็มีมีความรู�ในเรื่องนี้ถ�ายังไงท านสมาชิกฯก็ประสาน
ทางองค�การบริหารส วนตําบลละงูกับองค�การบริหารส วนตําบล
ปากน้ํา ให�ผ านกรรมการประสานแผนของเขามา ในส วนท าเรือ
ชุมชนโตHะแพทย�บังเอิญผมรู�พื้นที่เพราะผมอยู ตรงนั้นมาก อน ใน
ส วนนี้ผมแนะนําให�ไปประสานกับเทศบาลตําบลกําแพง น าจะใช�
งบของเทศบาลตําบลกําแพงทําเพราะว าไม ใช อํานาจหน�าที่ของ
เรา ส วนไฟ ณ มัสยิดพระยอมงาม เดี๋ยวกองช างบันทึกไว�ด�วย
เพราะว าเรามีโครงการติดไฟส องสว างตามถนนอยู ในส วนหน�า
มัสยิดตรงนั้นก็เปWนไฟ LED ที่เปWนโซล าเซลล� เอาไปตั้งได�อยู แล�ว 
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และในเรื่องของวัคซีนเข็มที่ 3 เมื่อสักครู ท านประธานฯก็ได�พูด
ไปบ�างแล�ว โดยข�อเท็จจริงก็เปWนเหมือนที่ท านประธานฯว า คือ
ตอนนี้เท าที่ผมตามสถิติที่ฉีดวัคซีนของจังหวัดสตูลของเรานั้น 
ตอนนี้เราฉีดเข็มแรกไปประมาณเก�าหมื่นกว าคน กลุ มเป@าหมาย
ที่ต�องฉีดคนที่อายุ  18 ปXขึ้นไป ประมาณ 220,000 คน 
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังฉีดไม ถึงครึ่งเลย ส วนเข็ม 3 ที่เขาบูHท
กันแล�วเฉพาะแพทย�พยาบาลและคนที่อยู หน�าด านนั้น ส วน
ประชาชนทั่วไปยังฉีดไม ได�ถ�าใครได�ก็ถือว าเปWนบุคคลพิเศษซึ่ง
อาจจะโดนสังคมว าก็ได� แต ถ�าจะฉีดเข็ม 3 เอง ก็ต�องเสียเงิน
เอง แต ถ�าวัคซีนของรัฐนั้นผมคิดว�าราอาจจะต�องรอให�เข็มแรก
เขาฉีดได�ประมาณหนึ่งแสนห�าหมื่นเข็มนะ และอาจจะมาฉีด
กลุ มด านหน�าในส วน อสม.เองรู�สึกยังไม ได�ฉีดเข็ม3 เลย และ
ต�องเข�าใจตรงนี้ด�วย เพราฉะนั้นก็ต�องรอก อน ในเรื่องของ
ห�องน้ํ าที่ท าเรือเจHะบิ ลัง จริงๆแล�วที่ท าเรือก็มีห�องน้ําอยู 
เหมือนกัน และก็แม ค�าที่มาขายของเขาก็ดูแลอยู  แต ช วงนี้ผมไม 
แน ใจว าเขาอาจจะหยุดเพราะขายไม ดีหรือเปล าก็เลยไม มีคน
ดูแลทําความสะอาดให� แต ผมเรียนท านสมาชิกฯอย างนี้ว าตอนนี้
โดยนโยบายที่ผมคิดนั้น คือมีทรัพย�สินขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลหลายๆส วนที่เรามองว าเราดําเนินการมาโดยที่ไม ใช 
อํานาจหน�าที่ของเราแต เราทํามาก อนและเราทํามาแล�วมันเปWน
ทรัพย�สินของเราและผมมีแนวคิดว าผมจะโอนกลับไปให�องค�การ
บริหารส วนตําบลเจHะบิลัง อย างเช น ถนนสายสั้นๆที่อยู ในพื้นที่
ขององค�การบริหารส วนตําบลเจHะบิลัง ไม ได�เช่ือมต อกับองค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่นอะไรประมาณนี้ เราไปทําให�เขาแล�วและก็
ยกให�องค�การบริหารส วนตําบลไปเลย จะได�ตรงกับอํานาจ
หน�าที่ส วนของเราก็จะมาดูแลถนนสายหลักๆและก็มาดูสายที
เช่ือมต อระหว างตําบลหรืออะไรประมาณนี้ ส วนท าเรือเจHะบิลังก็
เหมือนกัน วันนั้นเราเคยเจรจาว าจะยกให�กัน ตอนแรกเขาบอก
ว าให�เราซ อมก อนและก็ยกให�เขา พอเราซ อมเสร็จเขาก็ขอมา
และตอนนั้นมาเสนอสภาแห งนี้ปรากฏว าท านสมาชิกฯได�คัดค�าน
เอาไว�ก อน เพราะว าไม มีความชัดเจนในเรื่ องของคําขอ
เนื่องจากว าคําขอไม ได�ระบุว าคือถ�าขอไอยู กับเทศบาลแล�วนั้น พี่



~	๓๗	~	

 

น�องชาวเกาะสาหร ายที่มาใช�จะต�องค าจอดเรือหรือเปล าอะไร
ประมาณนั้น ซึ่งถ�าคําขอทําใหม มาแบบชัดเจนว าเพราะอยู กับ
เราก็ไม ได�เก็บค าบริการเพราะฉะนั้นเปWนท าเรือที่ จัดให�เพื่อ
บริการสาธารณะโดยที่ไม คิดค าผ านท า เพราะฉะนั้นถ�าเทศบาล
ตําบลเจHะบิลัง จะรับจากเราไปก็ควรจะใช�หลักการเดิมเพื่อพี่
น�องเกาะสาหร ายจะต�องไม เดือดร�อนซึ่งผมมีแนวคิดว าก็คง
จะต�องไปพูดคุยประสานงานและก็ให�เขาร�องขอมาให�เรียบร�อย 
สาวนจุดคัดกรองที่ท าเรือตอนนี้ค อนข�างจะลําบากจริงๆถ�าทําได�
ก็ดีผมว าแต เนื่องจากว าถ�าเราไปวางเจ�าหน�าที่เราก็ไม ได�อยู 
ประจํา เพราะเราไม มีคนดูแลคือตอนนี้แม ค�าก็ไม ขายของเพราะ
โรคโควิดระบาด เรายกเว�นค าเช าอยู แต ถ�าแม ค�ากลับมาขาย
เมื่อไหร ผมจะลองประสานดูว าจะติดตั้งจุดคัดกรองให�เขาก็น าจะ
เปWนเรื่องที่ดีกับพี่น�องชาวเกาะสาหร าย ก อนที่ปaดประชุมในวันนี้
ผมมีเรื่องที่จะเรียนให�ทุกท านได�รับทราบประมาณ 2 เรื่อง เรื่อง
แรกคือเราผ านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอละงู ผลการเลือกตั้งปรากฏ
ว า นายอารีย�  ติงหวัง ได�รับการเลือกตั้งแทนนายบ าว ปดูกา ที่
ได�เสียชีวิตลง แจ�งให�ทุกท านได�ทราบ และอีกเรื่องก็คือว า 
เนื่องจากปXนี้พนักงานเจ�าหน�าที่ขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ทั้งหมด 6 ท าน ได�เกษียณอายุราชการ มีรายช่ือ ดังนี้ 

    1. นางศิริพร  ทิวไทรสานหัวหน�าฝJายอํานวยการสํานักปลัด 
    2. นายสุชาติ  เพชรจันทร� เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 
    3. นางสาวนารียา หนุนอนันต�  ผอ.กองพัสดุและทรัพย�สิน 
    4. นางสุนันทา  องศารา  ลูกจ�างประจํา สังกัดกองคลัง 
    5. นายศุภวัช จันทร�แนม   ลูกจ�างประจํา สังกัดกองช าง 
    6. นางจงดี  ไตรรัตน�  ครูสังกัด ร.ร.นิคมพัฒนา ผัง6 
 ทั้งหมดนี้คือคนที่ เกษียณอายุราชการในปXนี้  จริงๆแล�วผม

อยากจะเรียนว าองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเราคิดว าเราจะ
จัดงานมอบช อดอกไม�แสดงมุติตาจิตให�กับทั้ง 6 ท าน แต ปรากฏ
ว าประสานกับเจ�าตัวไม มีใครประสงค�จะมารับดอกไม� เขาบอก
ว าขอไปแบบเงียบๆกิจกรรมปXนี้ก็เลยไม เกิดขึ้น ก็แจ�งทุกท านเพื่อ
โปรดทราบ และในโอกาสนี้ก็ขอให�เจ�าหน�าที่องค�การบริหารส วน
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จังหวัดสตูล ทั้ง 6ท านนั้น ประสบแต ความสุข ความเจริญ ในวัย
เกษียณอายุราชการและก็ดูและรักษาสุขภาพด�วย ก็ขอขอบคุณ
ทุกท าน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นอีกไหมที่จะอภิปรายเชิญคุณอาทิตย� สุวรรณโณ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�ทรงเกียรติ   

ทุกท าน ซึ่งก็ขอบคุณท านนายกฯและกองช าง ที่เข�าไปทําถนนใน
อําเภอมะนัง ประมาณ 20 สายทาง และชาวอําเภอมะนังทุก
ท านขอฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติทุกท าน เราได�ใช�เวลาการ
ประชุมมาพอสมควร ผมก็ได�ทําหน�าที่ประธานสภาฯและท านอา
หมาด หลังยาหน าย ก็ทําหน�าที่เลขานุการสภาฯ ในวันนี้และได�
พิจารณาข�อราชการต างๆที่สําคัญที่เปWนประโยชน�กับประชาชน
และขอขอบคุณเจ�าหน�าสํานักเลขาองค�การบริหารส วนจังหวัด
ทุกๆคนที่อํานวยความสะดวกในเรื่องต างๆในการประชุม ผมขอ
เลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.10 น.    
 
  
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 


