การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2553
วันที่ 17 มิถุนายน 2553
เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
--------------------------------------------------รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่มาประชุม
1. นายประชา กาสาเอก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2. นายอนุสรณ มรรคาเขต
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
3. นายยํามาฮาร โอสถาน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
4. ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
5. นายเฉลิม บัวเพ็ชร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
6. นายธรรมศักดิ์ แดงนอย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
7. นายนาวาวี ลิมานิ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
8. นายสมพล อาดํา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
9. นายดนัย หลงโสะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
10. นายกําธร หมาดสา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
11. นายวัชระพงค วัฒนะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
12. นายหรน อุศมา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
13. นายจํารูญ ดีเสาวภาคย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
14. นายวีรชัย ราโอบ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
15. นายอับดุลรอมัน ผาติวรากร สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
16. นายวินัย สําเร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
17. นายประเสริฐ แซอึ้ง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา
18. นายสานิตย ยอดรุง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา
19. นายนิคม บัวนวล
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง
20. นายวิเชียร บัวงาม
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง
21. นายบาสอด หลังยาหนาย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
22. นายอาบู ฮะอุรา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
23. นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทาแพ
24. นายอาทิตย สุวรรณโณ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอมะนัง
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รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
3. นายรอสี ใบกาเด็ม
5. นายวรรโณ เวชศาสตร
6. นายกอหรี ปญญายาว
7. นายเสนาะ ปาลาวัน
8. นางลัญจนา ภัทราภินันท
9. นายอภิศักดิ์ อารีกุล
10. นายศักดา พันธพงศ
11. นายประพันธ สารานพกุล
12. นางสาวเสาวณีย แซจิว
13. นางสาวเสาวลี ชูเกิด
14. นางบุญยืน รัตนชาตรี
15. นายสุทธิพงษ โตะศนิ
16. นายอมาตย สุปราณี
17. นายสุพจน นเรนทราช
18. นายทศพล สัญญา
19. นายมารุต โขขัด
20. นายเจษฎา กาสาเอก
21. นางสาวปาริฉัตร ทองอินทร
22. นางสาววิภารัตน ไพบูลย
23. นายปรีชา ออนประชู
24. นางสาวคอดียะ คงแดง
25. นายอุทร กุดาเหม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนที่ 2
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานทั่วไป 6
ผูชวยเจาหนาที่โสตฯ
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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ขอประชุม
เลขานุการสภาฯ
นายวินัย สําเร

ประธานสภาฯ
นายประชา กาสาเอก

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปพุทธศักราช 2553 ดวยนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เสนอญัตติตอประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาขอราชการตางๆ ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
ส วนจั งหวั ดสตู ล พุ ทธศั กราช 2540 แก ไขเพิ่ มเติ มฉบั บที่ 3
พุทธศักราช 2546 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552
เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
ส วนจั งหวั ดสตู ล สมั ยวิ สามั ญ สมั ยที่ 1 ครั้ งที่ 1 ประจํ าป
พุทธศักราช 2553 มีกําหนด 7 วัน นับตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน
2553 เปนตนไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ
วันที่ 11 มิถุนายน 2553 นายประชา กาสาเอก ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล บัดนี้ที่ประชุมสภา ฯ พรอมแลวขอเรียน
เชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ขึ้นทําหนาที่
ขอใหทุกทานยืนขึ้น ครับ
เชิญนั่งครับ ที่ประชุมพรอมแลวนะครับ ผมจะเริ่ม
ดําเนินการประชุมนะครับ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ทานรองนายก ฯ ทานที่ปรึกษาฯ ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ทานปลัด ฯ ทานรองปลัด ฯ ผูอํานวยการ
กองสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล และเพื่อนขาราชการทุก
ทานนะครับ วันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรื่องสําคัญ ๆ ตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งทางเจาหนาที่ไดแจกใหกับเพื่อนสมาชิก
ฯ และผูมีเกียรติทุกทานทราบแลวนะครับ ซึ่งการประชุมสภา ฯ ใน
วันนี้นะครับ มีวาระการประชุมทั้งหมด 12 วาระนะครับ ตอไปจะ
เขาสูระเบียบวาระที่ 1 นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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ประธานสภา ฯ

นางนาฏยา หนูสมจิตต

ประธานสภา ฯ

อ า งถึ ง หนั ง สื อ ที่ สต.51003/18 ลงวั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2553 เรื่องประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558
นะครับ ซึ่งเอกสารฉบับนี้ที่เปนเลมนะครับ ทางกองกิจการ
สภา ฯ ไดแจกใหกับทานสมาชิก ฯ และขาราชการไดทราบ
แลวนะครับ เรื่องการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 และประกาศใชเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ซึ่งไดแจงใหกับสมาชิก
ทราบแลวนะครับ ประกาศใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553
ทานสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ตอไปเปนเรื่องที่ 2 จะแจงใหทราบนะครับ ดวยมีขา
ราชโอนยายมาดํารงตําแหนงองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เพื่ อเรียนใหเพื่อนสมาชิก ฯ ใชใ นโอกาสตาง ๆ นะครั บ
โอนยายมา 2 ทาน นะครับ ทานที่ 1 นางนาฏยา หนูสมจิตต
นักบริหารงานทั่วไป 6 ฝายกิจการสภา ฯ สังกัด กองกิจการ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เชิญครับ
กราบเรียนทานประธานสภา ฯ ทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ทานที่ ปรึกษา ฯ ทานปลัด ฯ ทาน
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ หารส ว นจั งหวั ด ทุ ก ท าน และก็
ผูอํานวยการกองและเพื่อนขาราชการทุกทาน นะคะ ดิฉันนาง
นาฏยา หนูสมจิตต ยายมาดํารงตําแหนง นักบริหารงาน
ทั่วไป หัวหนาฝายกิจการสภา ฯ ยายมาจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดตรัง คะ ก็ จะมาทํ าหนาที่ร วมกับสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน และก็ขอฝากตัวเองในการ
ทํางานตรงนี้ทั้งฝายบริหารและก็ฝายนิติบัญญัตินะคะ ก็จะ
ทํางานใหดีที่สุด และก็ขอรับใชกับทานสมาชิก ฯ และเพื่อน
ขาราชการทุกทาน ขอบคุณคะ
ทานที่ 2 นะครับ คุณสมหมาย คงเปย ตําแหนง
นักบริหารงานทั่วไป 6 ฝายพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
สังกัด สํานักปลัด ฯ วันนี้ก็ติดราชการนะครับ สวนที่ 2
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นะครับ เพื่อนขาราชการที่ไดรับเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงใหม
ทั้งหมด 9 ทาน ก็ตองแจงใหทราบเพื่อความสะดวกในการ
ประสานงานของฝายสมาชิก ฯ นะครับ ทานแรก คุณอรรถยา
อารีกุล นักบริหารงานทั่วไป 7 ฝายพัฒนาสังคม สังกัด
สํานักปลัด ฯ ทานที่ 2 คุณสิริพร ทิวไทรสาน ตําแหนง
นักบริหารงานทั่วไป 7 ฝายบริหารงานทั่วไป สังกัดสํานัก
ปลัด ฯ ทานที่ 3 คุณนิพนธ มรรคาเขต ตํ าแหน ง นั ก
บริหารงานทั่วไป 7 ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
สังกัด กองกิจการสภา ฯ ทานที่ 3 คุณอํามร แซเฮา ตําแหนง
นักบริหารงานทั่ วไป 7 ฝ ายกีฬาสั นทนาการ สังกัด กอง
การศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรม ทานที่ 5 คุณมาเรี ยม
ปะดุกา ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 6 ฝายบริหารงาน
บุคคล สังกัดสํานักปลัด ฯ ทานที่ 6 คุณมัลลิกา พันธภาค
ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 6 ฝายงบประมาณและเงิน
อุดหนุน สังกัดกองแผนและงบประมาณ ทานที่ 7 คุณทวีศักดิ์
เล็กสุด ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 6 ฝายขอมูลและ
สารสนเทศ สังกัดกองแผนและงบประมาณ ทานที่8 คุณบุญ
เรียม มากนวล ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 6 ฝายติดตาม
และประเมินผล สังกัดกองแผนและงบประมาณ ทานที่ 9
คุณสุพจน นเรนทราช ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 6 ฝาย
การประชุมสภา ฯ สังกัดกองกิจการสภา ฯ ก็ขอแสดงความ
ยินดีกับเพื่อนขาราชการนะครับ ที่ไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น
ความรั บผิ ดชอบก็ ตองมากขึ้นเพราะฉะนั้นคิ ดว าบุ คลากร
เหลานี้นะครับ คงจะเปนเครื่องมือชวยงานในการขับเคลื่อน
นโยบายของผูบริหารนะครับ ตอไปเรื่องแจงใหทราบเรื่องที่
3 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ของการบริหารสวนจังหวัดสตูล ซึ่งเอกสารคงจะอยูที่
ทานสมาชิกฯ เรียบรอยแลวนะครับ เรื่องที่ 4 แจงเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง
ธันวาคม 2552 นะครับ ซึ่งเอกสารก็คงจะไดแจกใหกับเพื่อน
สมาชิก ฯแลวนะครับ ตอไปผมจะเขาสูระเบียบวาระที่ 2

6
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ
เลขาคณะกรรมการตรวจรายงาน
นายกําธร หมาดสา

ประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา ฯ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552
เชิญเลขาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกลาว
รายงานครับ
ตามที่คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 โดยได
ตรวจทานตัวอักษรและประโยคของถอยคําอภิปรายมติของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถูกตองกับเทปบันทึกเสียง
และการอภิปรายตรงกับผูอภิปรายเมื่อคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวจึงไดนําเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาตอไปครับ
เชิญสมาชิก ฯ ตรวจรายงานการประชุมนะครับ ไมมี
การแกไข ไมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถาที่ประชุมไมมีการ
แกไขก็ใ ห ถือวาที่ ประชุมสภา ฯ เห็นชอบการประชุมสมั ย
วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2552 นะครับ
ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 3 นะครับ
เรื่องดวน
สมาชิกทานใดมีเรื่องดวนที่จะเสนอใหที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดทราบ เชิญครับ ไมมีนะครั บ
ตอไปผมจะเขาสูร ะเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ขอเสนอญัตติคัดเลือกกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําป พ.ศ. 2548 แทนคณะกรรมการ
ชุดเดิมที่หมดวาระ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ
ทั้งหมด 2 ชุด นะครับ 4.1 คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด จํานวน 3 คน นะครับ 4.2 คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวน 3 ญัตตินี้เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแถลง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
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ประธานสภา ฯ

นายจํารูญ ดีเสาวภาคย

ประธานสภา ฯ

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2548
หมวด 6 ขอ 8 (3) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประกอบด ว ยสมาชิ ก สภาท องถิ่ น ที่ ส ภาท อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก
จํานวน 3 คน และขอ 28 กําหนดใหคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประกอบดวยสมาชิกสภา
ทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน โดยมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ 2 ป ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลได
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2551 และจะหมดวาระวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เพื่อใหการ
ดําเนินการจัดทําแผนเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พุทธศั กราช 2548 หมวด 6 จึงเสนอให สภา ฯ พิ จารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเปนกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล จํานวน 3 คน และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล จํานวน 3 คน เพื่อประกาศแตงตั้งเปนกรรมการตอไป
ขอบคุณครับ ทานนายก ฯ คณะกรรมการ 2 ชุด ผม
จะแจงรายชื่อทีละชุดนะครับ คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดซึ่งเลือกครั้งกอนมีอยู 3 คน ประกอบดวย
1. นายอนุสรณ มรรคาเขต 2. นายกําธร หมาดสา 3. ด.ต.
สุกฤษฎิ์ มอญแกว คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราว
ละ 2 ป และก็อาจไดรับเลือกตั้งชุดเดิมอีกถาสภา ฯเสนอก็ได
อี ก เชิ ญ เพื่ อ นสมาชิ ก เสนอครั บ ชุ ด แรกก อ นนะครั บ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เชิญ
ครับ เชิญคุณจํารูญ ดีเสาวภาคย ครับ
ผมขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัด 3 คน ทีเดียวเลยครับ คนที่ 1. นายดนัย หลงโสะ
2. ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว 3. นายนิคม บัวนวล ขอบคุณ
มากครับ
ขอเสียงรับรองดวยครับ เสียงรับรองถูกตองมีทาน
อื่นจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญเลยครับ ถาไมมีเพื่อนสมาชิก ฯ
ทานอื่นเสนอก็ใหถือวา ทานนายดนัย หลงโสะ ด.ต.สุกฤษฎิ์
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นายนิคม บัวนวล

ประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา ฯ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

มอญแกว และนายนิคม บัวนวล เปนคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตอไปชุดที่ 2 คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล 3 คน เชิญคุณนิคม บัวนวล
ขอเสนอคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 3 คน ทานที่ 1.
นายวีรชัย ราโอบ 2. นายนาวาวี ลิมานิ 3. นายนูรุดดีน
ยาหยาหมัน ขอบคุณมากครับ
ถาไมมีทานอื่นเสนอเปนอยางอื่นก็ใหถือวา นายวีรชัย
ราโอบ นายนาวาวี ลิมานิ และนายนูรุดดีน ยาหยาหมัน
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลตอไป ตอไปจะนําเขาสูระเบียบวาระ
ที่ 5 นะครับ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ของกองชาง เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคา
ครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร างรายการค าปรั บ ปรุ ง แหล ง
ทองเที่ยวบอน้ํารอนบานโตน ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล เชิญทานนายก ฯ แถลงญัตติ
ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2553 โอนตั้งจายเปนรายกรใหม ดวยกองชางองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลมีความประสงคขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหมหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางประเภทปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวรายการคาปรับปรุงแหลงเที่ยวบอน้ํารอนบาน
โตน ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จํานวน
เงิน 919,000.- บาท เนื่องจากบอน้ํารอนบานโตนซึ่งอยูใน
ความรั บผิดชอบดูแลขององคการบริหารส วนจังหวัดสตู ล
ไดรับความเสียหายจากน้ําปาทําใหหองน้ําและผนังปองกันตลิ่ง
ชํารุดเสียหายซึ่งมีรายการกอสรางตามรายละเอียดแบบแปลนที่
กําหนดดังนี้ 1. กอสรางหองน้ํา หองสวมมีพื้นที่ไมนอยกวา
30 ตารางเมตร 2. กอสรางผนังปองกันตลิ่งขนาดความยาวไม
นอยกว า 35 เมตร โดยโอนลดงบประมาณจากงบกลาง
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ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภา ฯ

ประเภทเงินสํารองจาย จํานวน 919,000.- บาท รายละเอียด
ตามบัญชีโอนงบประมาณที่ไดแจกจายใหกับทุกทานแลวตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพุทธศักราช 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อางถึงจึงขอเสนอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป ขอบคุณครับ
มีเพื่อนสมาชิก ฯ ทานใดที่จะอภิปรายในญัตติตามที่
ทานนายก ฯ แถลงเชิญครับ ถาไมมีเพื่อนสมาชิก ฯ ทานใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมผมก็ตองขอมตินะครับ ทานสมาชิก ฯ ทาน
ใดเห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกองชางเพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหมหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางรายการปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวบอน้ํารอนบานโตน ตําบลทุงนุย อําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล โปรดยกมือครับ
สมาชิกเห็นชอบ 21 เสียง
ทานสมาชิ ก ฯ ทานใดไม เห็ นชอบอนุมั ติโ อนเงิ น
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกอง
ชางเพื่อตั้งจายเปนรายการใหมหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสรางรายการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอนบาน
โตน ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โปรดยก
มือครับ
ไมมีครับ
ก็ใหถือวามติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการตามที่
ทานนายก ฯ เสนอ ตอไปจะเขาสูร ะเบียบวาระที่ 6 นะครับ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ของสํานักปลัด ฯ หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสรางรายการคาจัดทําปายบอกทางแหลงทองเที่ยว เชิญ
นายก ฯ แถลงครับ
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ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ย
ประจําปพุทธศักราช 2553 ของสํานักปลัด ฯ ดวยสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีความประสงคจะขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช
2553 หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางรายการคาจัดทํา
ปายบอกทางแหล งทองเที่ยวเนื่องจากงบประมาณที่ ตั้งไว
300,000.- บาท ไมเพียงพอตอการดําเนินงานซึ่งไดกําหนดจุด
ติดตั้งปายทั้งหมดไว 28 ชุด และคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางไดกําหนดราคากลางเปน จํานวนเงิน 388,870.- บาท ถา
หากวาใชงบเพียง 300,000.- บาท เทาเดิมนี้จํานวนชุดตาง ๆ
ของปายก็จะลดนอยซึ่งจะไมครอบคลุมทุกทางแยกนะครับ จึง
จําเปนจะตองโอนงบประมาณเพิ่มอีกจํานวน 88,870.- บาท
โดยโอนลดงบประมาณจากหวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสรางรายการคาจัดทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
เปนจํานวนเงิ น 88,870.- บาท รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณที่ ไ ด แจกจ ายให กั บทุ ก ท านแล ว ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี การงบประมาณขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2541 ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ
27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อางถึงจึงเสนอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ
มีเพื่อนสมาชิก ฯ ทานใดที่จะอภิปรายญัตตินี้ เชิญ
ครั บ ไม มี น ะครั บ ถ าไม มี ผมจะขอมติ สมาชิ ก ท านใด
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553
ของสํานักปลัด ฯ หมวดคาครุภัณฑที่ ดิน และสิ่งก อสราง
รายการคาจัดทําปายบอกทางแหลงทองเที่ยวตามที่ทานนายก ฯ
เสนอโปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 21 เสียง
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สมาชิกทานใดไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2553 ของสํานักปลัด ฯ หมวดคา
ครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางรายการคาจัดทําปายบอกทาง
แหลงทองเที่ยวตามที่ทานนายก ฯ เสนอโปรดยกมือครับ
ไมมี
ก็ใหถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ทาน
นายก ฯ เสนอญัตตินะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 7
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 (รายการเบิกตัดป) ของกองชาง เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง เชิญ
ทานนายก ฯ แถลงครับ
ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ย
ประจําปพุทธศักราช 2551 รายการเบิกตัดป เพื่อโอนตั้งจาย
เปนรายการใหมดวยกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมี
ความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพุทธศักราช 2551 รายการเบิกตัดปเพื่อตั้งจายเปน
รายการใหมหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางเพื่อใชใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจรวมเปนเงินทั้งสิ้น 232,190.- บาท
ดังนี้ (1.) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ
(1.1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบที่
หนึ่งจํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000.- บาท รายละเอียด
ตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1.2 ) คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง
เปนเงิน 69,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1.3) คา
จัด ซื้ อเครื่ องพิ มพแบบฉี ด หมึ ก จํานวน 1เครื่ อง เป นเงิ น
5,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานคอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (1.4) ค าปรับปรุ ง

12

ประธานสภา ฯ

สัญญานไวเลสติดตั้งฮับพรอมสายและอุปกรณตาง ๆ จํานวน
1 ชุด เปนเงิน 23,190.- บาท ติดตั้งตามราคาทองตลาด
เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ในป พ.ศ. 2553 (2. ) ประเภทครุภัณฑการเกษตรคาจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ําสําหรับใชปฏิบัติงานที่หาดราไวมีรายละเอียดดังนี้
เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงขนาด 0.5 แรงมา ขนาดทอสง
1 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบเครื่องสูบน้ําจํานวน 1 ชุด เปน
เงิน 5,000.- บาท ราคาตั้งตามทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิด
นี้ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป พ.ศ. 2553 (3. )
ประเภทรัว้ คากอสรางรั้วลวดหนามลานจอดรถขางสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่ไดขอใชจากทหารอากาศนะ
ครับ ความยาวไมนอยกวา 348.80 เมตร พรอมประตูจํานวน
1 ชุด เปนเงิน 100,000.- บาท ตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลกําหนดโดยโอนลดงบประมาณจาก
ประเภทครุภัณฑการเกษตรคาจัดซื้ออุปกรณฟารมแทร็กเตอร
ซึ่งฟารมแทร็กเตอรเดิมตั้งไว 5 รายการ มีไถบุกเบิก 1 ชุด
ไถพรวน 1 ชุด และชุดเจาะหลุมยาง 1 ชุด ชุดตัดหญา 60
นิ้ว 1 ชุด และชุดจอบหมุน 1 ชุด ก็จะซื้อเหลือแคเพียงชุด
เจาะหลุมยางกับชุดตัดหญานะครับ สวนชุดไถบุกเบิกและก็
ชุดไถพรวนจะโอนลดมาเปนคาใชจายตามที่ไดแถลงไปแลว
นะครับ ซึ่งโอนลดจํานวน 23,190.- บาท ตามระเบียบกระมร
วงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพุทธศักราช 2541 ที่แกไขเพิ่มเติมเหมือนที่ไดกลาวไป
ใน 2 รายการแรกแลวนะครับ ขอ 31 การโอนการแกไข
เปลี่ยนคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดปหรือขยายเวลา
ใหเบิกตัดตัดปจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ใหเบิกตัดปหรือขยายเวลาเบิกตัดปนะครับ เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบที่อางถึงนะครับ จึงเสนอสภาองค การบริหารสวน
จังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ
มีเพื่อนสมาชิกทานใดจะอภิปรายตามที่ทานนายกฯ
เสนอเชิญเพื่อนสมาชิก ฯ เลยครับ ไมมีนะครับ ตอไปผมจะ
ขอมติ น ะครั บ สมาชิ ก ท านใดเห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกอง
ชางเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสรางตามญัตติที่ทานนายก ฯ เสนอโปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 21 เสียง
สมาชิกทานไมใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกองชางเพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง
ตามญัตติที่ทานนายก ฯ เสนอโปรดยกมือครับ
ไมมี
ใหถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ทานายก ฯ ได
เสนอญัตตินะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 8 นะครับ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ. ศ. 2553 ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อ
จายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง
รายการคาครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานของศูนยเสาะหาและ
พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในทองถิ่น (ศูนย GTX
จังหวัดสตูล) เชิญทานายก ฯ แถลงครับ
ดวยกองการศึกษา ฯ องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
มีค วามประสงค จ ะขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ าย
ประจําปงบประมาณ 2553 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมหมวด
คาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับใช
ปฏิบัติของศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ในทองถิ่นหรือศูนย GTX จังหวัดสตูล ซึ่งจะตองงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 521,500.- บาท ตามรายการดังนี้
1. ประเภทครุ ภัณ ฑ โฆษณาและเผยแพร (1.1) คาจัด ซื้ อ
โทรทัศน LCD ขนาดไมต่ํากวา 46 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 65,000.- บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑป 2553
2. คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด
ไมนอยกวา 2600 เอเอ็นไอเอส โลเมน จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 4,400.- บาท ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑป
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2553 (2.1) คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือมีรายละเอียดดังนี้ วัสดุ
ประกอบดวยเหล็กแบบโปรงมีแกนหมุนไดขนาดกวาง 60
ซม. ลึก 60 ซม. สูง 150 ซม. จํานวน 2 ชุด งบประมาณ
6,000.- บาทตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไม
มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑป 2553 (2.2) จัดซื้อตูเหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวาความ
กวาง 150 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม. จํานวน 2 ตู
งบประมาณ 8,000.-บาท ตั้ งตามราคาทองตลาดเนื่องจาก
ครุภัณฑชนิดนี้ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2553
(2.3) จัดซื้อตูเก็บรองเทามีรายละเอียดดังนี้เปนตูไมความสูงไม
เกิน 1 เมตร ประตูบานเลื่อนไมวางได 2 ชั้น จํานวนไมนอย
กวา 8 คูตอชั้นรวมตูละไมนอยกวา 16 คู มีเบาะสําหรับนั่งที่
อยูดานบนตู จํานวน 3 ตู งบประมาณ 10,000.- บาท ตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป
พ.ศ. 2553
3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (3.1) คาจัดซื้อตูเย็น
จํานวน 1 ตู งบประมาณ 10,000.- บาท อันนี้ตั้งตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2553 (3.2) คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ํา
เย็นแบบตั้งพื้น 2 หัวกอกน้ํารอนน้ําเย็นจํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 7,000.-บาท ตั้ งตามราคาทองตลาดเนื่องจาก
ครุภัณฑชนิดนี้ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑป 2553
4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (4.1) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
มีรายละเอียดดังนี้ครับ มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750
VA/450 วัตตและสามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
จํานวน 10 เครื่อง งบประมาณ 30,000.-บาท ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรประจําป 2553
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4.2) คา
จัดซื้อเครื่องพิมพมัลติฟงชั่นแบบฉีดหมึกมีรายละเอียดดังนี้
เปนอุปกรณที่สามารถเปน printer , coppyและscanner ภายใน
เครื่องเดียวกันมีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800
×1,200 BPI มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 24 หนาตอ
นาทีและมีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอ
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นาที จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 14,000.- บาท ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรประจําป
งบประมาณ 2553 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร (4.3) ค า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ
ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 10 เครื่อง งบประมาณ 33,000.บาทตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว เตอรประจํ าป งบประมาณ 2553 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยโอนลดงบประมาณ
ทั้ งหมดนะครั บ จากหมวดค าตอบแทนใช สอยและวั ส ดุ
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและวิธีการรายจายคาใชจาย
ในโครงการจัดการศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษในทองถิ่นหรือศูนย GTX จังหวัดสตูลซึ่งเดิมนี้ตั้งไว
1,000,000.- บาท ก็โอนลดจํานวน 521,500.- บาท รายละเอียด
ตามบัญชีโอนงบประมาณที่ไดแจกไวใหกับทุกทานแลวนะ
ครับ ก็ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพุทธศักราช 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ 21 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุ ภัณ ฑที่ ดิน และสิ่งกอสร างที่ทํ าให ลัก ษณะปริ มาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อางถึงจึง
เสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป ขอบคุณครับ
มีสมาชิก ฯ ทานใดที่จะอภิปรายญัตติที่ทานนายก ฯ
เสนอเชิญครับ ตอไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกทานใด
เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกองการศึกษา ฯ เพื่อจายเปน
รายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางรายการคา
ครุภัณฑสําหรับปฏิบัติการของศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในทองถิ่น (ศูนย GTX จังหวัดสตูล)ตามที่
ทานายก ฯเสนอ โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 22 เสียง

16
ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ 9
ประธานสภา ฯ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกองการศึกษา ฯ
เพื่ อ จ า ยเป น รายการใหม หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสรางรายการคาครุภั ณฑสําหรับปฏิบัติก ารของศูน ย
เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในทองถิ่น (ศูนย
GTX จังหวัดสตูล)ตามที่ทานายก ฯเสนอ โปรดยกมือครับ
ไมมี
ให ถื อ ว ามติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ต ามที่ ท า น
นายกฯไดเสนอญัตติมานะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 9
ญัตติ แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รายการเบิกตัดป) ของกอง
การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒนธรรม ในหมวดคาครุ ภั ณฑ
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เชิญ
ทานายก ฯแถลงญัตติ
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขคําชี้ แจงงบประมาณ
รายจายประจําปพุทธศักราช 2552 ซึ่งเปนรายการเบิกตัดป
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คือตองรอดูชวง
ปลายปอีกครั้งหนึ่งนะครับ วาชวงระหวางสักประมาณเดือน
สิงหาคมถึงกั นยายนมั นจะตองสรุปงบทั้ งหมดทั้งปวาเงิ น
ทั้งหมดจะเขามาเทาไหรเราจะขาดหายไปเทาไหรสวนไหน
ที่ตั้งไวแลวไดใชไปเทาไหรนะครับ ถาหากวามันมีเงินเหลือ
พอที่จะลงโครงการบางโครงการไดนะครับ ก็คงจะเอากลับมา
ลงใหก็ขออนุญาตพิจารณาในชวงเดือนสิงหาคมอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับปงบประมาณหนาป 2554 เราก็ไดหารือกันในสวน
ของเจาหนาทีใ่ นการกําหนดกรอบในการกําหนดงบประมาณ
ของป 2554 ในสวนของคาใชจายตาง ๆ เราพยายามที่จะปรับ
ลดลงมาประมาณ 20 % ยังไงป 2554 เราก็คงจะพยายามที่จะ
จัดสรรงบประมาณลงมาในสวนของที่ดินและสิ่งกอสรางนะ
ครับ ครุภัณฑเราตกลงกันวาเราจะไมตั้งงบซื้อครุภัณฑในป
2554 ถาหากวาไมเดือดรอนจริง ๆ ครุภัณฑเราจะยกไวกอน
โครงการไหนพอที่จะรวมเพื่อใหวัตถุประสงครวมกันไดและก็
ใชเงินนอยลงก็จะพยายามทํานะครับ ในสวนของคาตอบแทน
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ตัวนั้นซึ่งคงจะลดไมไดก็วากันไปตามระเบียบเพราะฉะนั้น
ตั้งใจไววาในป 2554 นี้งบประมาณที่องคการบริหารสวน
จังหวัดจะวางไวนาจะอยูที่ 140 ลาน ถึง 150 ลาน แลวก็จะ
พยายามทําใหเหลือในสวนของโครงสรางพื้นฐานใหไดตาม
โครงการเดิ มของป ที่ แล ว ที่ มี อยู จ ะดึ ง กลั บมาจะพยายาม
ดําเนินการในลักษณะนั้นเพราะถาหากวาปนี้ไมไดดําเนินการก็
จะขอยกโครงการเหลานี้ไปดําเนินการในปหนาตอไปซึ่งคิดวา
นาจะเป น วิ ธี การที่ ดี ที่ สุ ด เพราะฉะนั้ น สํ าหรั บโครงสร าง
พื้นฐานที่ทานสมาชิก ฯ หลายทานอยากจะขอใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดลงไปทําเปนสายใหมขอแกไขเปลี่ยนแปลง
เปนขนาด 3000 ANSI ลูเม็นขนาดความสวางมากขึ้นนะครับ
จอรับภาพชนิดมือดึงขนาดทแยงมุม 120 นิ้ว เนื่องจากขนาดที่
กําหนดไวเดิม 33×300 นิ้วนั้นมันใหญมากนะครับ เปนขนาด
จอหนังเลยซึ่งเขาใจวานาจะกําหนด SPACE ตอนแรกผิดเลย
ตองปรับขนาดเหลือเสนทแยงมุม 120 นิ้ว
4. คาจัดซื้อกลองวีดีโอระบบดิจิตอลซึ่งเดิมกําหนดเปนระบบ
XVCOLOR ก็ใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมระบุระบบนะครับ
5. การจั ดซื้ อเก าอี้ ทํางานเดิ มกํ าหนดไวข นาดไม นอยกว า
60×90×63 ซม. โครงสรางสแตนเลตเหลี่ยมเบาะหนังสีดํานะ
ครับ แกไขเปลี่ยนแปลงเปนขนาดไมนอยกวา 43×58×90 ซม.
โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยมเบาะหนัง
6. คาจัดซื้อชั้นวางเอกสารเดิมกําหนดไวกวาง 130 ซม. สูง
82 ซม. ขนาด 6 ชอง แกไขเปลี่ยนแปลงเปนขนาดกวางไม
นอยกวา 40 ซม. สูงไมนอยกวา 110 ซม. ขนาด 4 ชอง
7. คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอรเดิมพิมพขาวดํา 20 แผนตอ
นาทีพิมพ 20 แผนตอนาทีความละเอียดในการพิมพไมต่ํากวา
200×120 DPI COPPY ขาวดํา 19 แผนตอนาที ขอแกไข
เปลี่ยนแปลงเปนความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 แผนตอ
นาที ความละเอียดในการพิมพไมต่ํากวา 600 × 600 DPI มี
หนวยความจําไมนอยกวา 8 เมกะไบตรายละเอียดตามบัญชี
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงที่ไดแจกจายใหกับทุกทานแลวนะ
ครับ ก็ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเดิมนะครับ ที่บอก
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ด.ต. สุกฤษฎิ์ มอญแกว
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วาขอ 31 การโอนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ที่ไดเบิก ตัด ปหรือขยายเวลาให เบิ กตั ดป ไว จะกระทํ าได ก็
ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปหรือไดขยายเวลา
เบิกตัดปใหนะครับ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่อางถึงจึง
เสนอให ส ภาองค ก ารบริ หารส ว นจั งหวั ด สตู ล เพื่ อโปรด
พิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ
มีสมาชิก ฯ ทานใดที่จะอภิปรายญัตติที่ทานนายก ฯ
เสนอนะครับ เชิญครับ ถาไมมีผมจะมตินะครับ สมาชิกฯ
ทานใดเห็นชอบญัตติ แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รายการเบิกตัดป)
ของกองการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ในหมวดค า
ครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6 โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 22 เสียง
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติ แกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
(รายการเบิกตัดป) ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในหมวดคาครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 โปรดยกมือครับ
ไมมี
ให ถื อ ว ามติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ต ามที่ ท า น
นายกฯ ไดเสนอญัตตินะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง ปรึกษาการกําหนดการประชุมสมัยสามัญ ขอ
10.1 วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2553 และขอ 10.2 วันเริ่มสมัยสามัญ ประจําปสมัยแรก
ของปถัดไปคือป พ.ศ. 2554 นะครับ เชิญทานสมาชิก ฯ
เสนอเพื่อใหปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบวาระการประชุมสภา
เชิญทาน ด.ต. สุกฤษฎิ์ มอญแกว
ผมขอเสนอวั น เริ่ มประชุ มสมั ยสามั ญ สมั ยที่ 2
ประจําป 2553 วันที่ 2 สิงหาคม 2553 ครับผม
มีสมาชิกทานใด ฯ จะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ ถา
ไมมีก็ใหถือวาสภา ฯมีมติเห็นชอบใหกําหนดวันประชุมสมัย
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สามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2553 ใหเริ่มตั้งแตวันที่ 2
สิงหาคม 2553 เปนตนไปนะครับ ขอ 10.2 วันเริ่มสมัย
สามัญ ประจําป สมัยแรกของปถัดคือป พ.ศ. 2554 เชิญทาน
สมาชิก ฯ เสนอครับ เชิญคุณจํารูญ ดีเสาวภาคย
ผมขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปสมัย
แรกของปถัดไป พุทธศักราช 2554 ผมเสนอวันอังคารที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
มีสมาชิก ฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ ไม
มีนะครับ ก็ใหถือวาสมาชิด ฯเห็นชอบใหกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปสมัยแรก พ.ศ. 2554 ใหกําหนดวันที่
1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เปนตนไป ตอไปจะเขาสูระเบียบ
วาระที่ 11 นะครับ
ญัตติ ใหความเห็นชอบหนวยงานอื่นเชาหรือใช
ประโยชนในสถานที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ได
โดยไม ต อ งใช วิ ธี ป ระมู ล ตาม ข อ 6 แห ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 เชิญทานนายก ฯ
แถลงญัตติครับ
ขอเสนอญัตติ การใหเชาสถานที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล โดยไมตองดําเนินการประมูลอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 35/5 ( 4 ) มาตรา 73/3 และมาตรา 76
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพุทธศักราช
2540 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552 และขอ 6
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาผลประโยชน
ในทรัพย สินขององคก รปกครองส วนท องถิ่ นพุทธศัก ราช
2543 กําหนดไว ดังนี้ ว าเพื่อ กอใหเกิด ประโยชนกั บทาง
ราชการในการที่จะใหหนวยงานอื่นไดเชาสถานที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนจังหวัดจะไดรับ
ประโยชนตอบแทนจากการใหเชาโดยไมตองดําเนินการโดยวิธี
ประมูลตามขอ 6 วรรคทายแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพุทธศักราช 2543 กําหนดไวจึงขอเสนอตอสภา ฯ
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องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใน
การดําเนินการใหเชาสถานที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามรายละเอียดสถานที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
โดยมี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง ต อ ไปนี้ หลั ก การจั ด หา
ผลประโยชนจากทรัพยสินตามมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดพุทธศักราช 2540 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552 กําหนดวาการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพย สิ น ให เป น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไวและขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสว น
ท อง ถิ่ น พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2543ไ ด กํ า หน ด ว า ก า ร ใ ห เช า
อสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ
โดยวิธีประมูล (1 มีกําหนดไมเกิน 3 ป ใหผูบริหารทองถิ่น
เปนผูมีอํานาจอนุมัติ ) 2. มีกําหนด 3 ปใหสภาทองถิ่นเปน
ผูอนุ มัติ การใหเชาตามวรรค 1 ถ ามี ความจําเป นหรือเพื่ อ
ประโยชนทางราชการใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นให
ความเห็นชอบดําเนินการเปนอยางอื่นโดยไมตองดําเนินการ
ประมูลก็ไดทั้งนี้เทาที่ไมขัดแยงกับกฎหมายนะครับ การให
เชาโดยไมตองดําเนินการประมูลนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดก็สามารถที่จะดําเนินการไดถาพิจารณาแลวเห็นวาการ
ใหเชาในกรณีดังกลาวมีความจําเปนหรือเปนประโยชนของ
ทางราชการซึ่งไมอาจใหเชาโดยวิธีประมูลก็ไดนะครับ เชน
การใหเชาหรือใชหองประชุมขององคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่อจัดประชุมเพียงการชั่วคราวในระยะสั้น ๆ เปนตนแตทั้งนี้
การดําเนินการใหเชาโดยไมตองใชวิธีการประมูลนั้นจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกอน
ตามขอ 6 วรรคทายแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดหาประโยชนในทรั พยสินขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นพุทธศักราช 2543 ที่กําหนดไวเหตุผลนะครับ ก็อาศัย
ตามอํานาจตามความในมาตรา 53/5(4) มาตรา 73 (3) และ
มาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พุทธศักราช 2540 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552
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และขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหา
ประโยชน ใ นทรั พ ย สิ น ขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น
พุทธศักราช 2543 กําหนดไว ดังนั้นเพื่อกอใหเกิดประโยชน
กับทางราชการในการที่จะใหหนวยงานอื่นไดเชาสถานที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล และจะไดรับผลประโยชน
ตอบแทนการใหเชาโดยไมตองดําเนินการโดยวิธีประมูลตาม
ขอ 6 วรรคทายแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พุทธศักราช 2543 กําหนดไวนะครับ จึงขอเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใน
การดําเนินการใหเชาสถานที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
หรืออสั งหาริมทรั พย ตามรายละเอียดสถานที่ ขององค การ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ดังนี้ 1. หองประชุมชั้น 2 สํานักงาน
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด สตู ล 2. ห อ งประชุ ม ชั้ น 3
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 3. หองประชุมชั้น
4 สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 4. หองประชุม
ศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยวจังหวัดสตูล 5. อาคาร
อเนกประสงคบอน้ํารอนบานโตน 6. อาคารอเนกประสงค
หาดราไว 7. สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล จึงเรียนมาเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอบคุณครับ
มีเพื่อนสมาชิก ฯ ท านใดจะอภิปรายญัตติ ที่ทาน
นายก ฯ แถลงมา เชิ ญครั บ ถ าไมมี สมาชิ ก ฯ ท านใดจะ
อภิปรายหรือวาสอบถามทานนายก ฯ เพิ่มเติม ผมก็ตองขอมติ
สมาชิ ก ทานใดให ความเห็น ชอบหน ว ยงานอื่ นเชาหรือใช
ประโยชนในสถานที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดโดย
ไมตองใชวิธีประมูลตามขอ6 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ตามที่ทานนายกฯ แถลง โปรดยกมือ
นับคะแนนเสียงได 22 เสียง
สมาชิกทานใดไมใหความเห็นชอบหนวยงานอื่นเชา
หรือใชประโยชนในสถานที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ได โ ดยไม ต อ งใช วิ ธี ป ระมู ล ตามข อ 6 แห ง ระเบี ย บ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ตามที่ทาน
นายกฯ แถลง โปรดยกมือครับ
ไมมี
ก็ใหถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับ ตอไปจะ
เขาสูระเบียบวาระที่ 12 นะครับ
ญัตติ อื่น ๆ มีสมาชิก ฯ ทานใดที่จะเสนอในวาระนี้
เชิญครับ เชิญคุณวัชระพงศ วัฒนะ
ผมมีประเด็นอยู 2 ประเด็น เรื่องที่ 1 เรื่องของถนน
และก็ไดสงเรื่องไปหลายเดือนแลวแตเรื่องยังไมคืบหนาตอนนี้
ชาวบานเดือดรอนมากสวนในเรื่องของถนนมีฝนตกถนนเปน
หลุมเปนบอนะครับ ก็สงหนังสือไปแลวนะครับ ก็อยากใหผู
ที่รับผิดชอบชวยรีบดําเนินการดวยนะครับ สวนเรื่องที่ 2
เรื่องของแหลงทองเที่ยวที่ทานทุกคนรูจักกันเปนอยางดีนะ
ครับ คือหนองปลักพระยาหรือวานกน้ํานะครับ เมื่ออดีตที่
ผานมาก็ เปน แหลงท องเที่ ยวของจังหวัด สตู ลแห งหนึ่งใน
ปจจุบันนีก้ ็ถนนในอุทยานนกน้ํายังเปนหลุมเปนหลออยากให
หนวยงานรับผิดชอบดวยนะครับ และก็ชวยจัดภูมิทัศนใหเปน
แหลงทองเที่ยวอีกอยางของจังหวัดสตูลนะครับ ชาวบาน
ตําบลควนโพธิ์ในที่นี้ดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ
เชิญคุณจํารูญ ดีเสาวภาคย ครับ
ญัตติ ที่ผมจะเรียนในสภา ฯ แหงนี้นะครับ เปนญัตติ
เรื่องงบประมาณรายจายที่ผานมาทางกระผมรูขอมูลคอนขาง
ชัดเจนแตวามีเพื่อนสมาชิก ฯ หลายทานกไดเรียนถามผมเรื่อง
งบประมาณที่ผานมาที่ไดรับขาวจากฝายบริหารนะครับ วาปที่
ผานมาเปนโครงการสรางพื้นฐานที่ผานขอบัญญัติไปแลวไม
ทราบว างบประมาณที่ ผ านมานั้ นทางฝ ายบริหารได จัด ทํ า
งบประมาณตรงนั้ น ว า จ างโครงการที่ ผ านข อบั ญ ญั ติ นั้ น
คอนขางจะไมคอยชัดเจนครับ เพราะที่ผมทราบวางบประมาณ
ของปนี้โดนตัดไป 35,000,000.- บาท ในความรูสึกของทาน
สมาชิก ฯ หลาย ๆ ทานที่ทราบขาวไมคอยสบายใจนะครับ
บางทานบอกวาอยูอยางไรใหคนอื่นเขามาตัดงบประมาณของ
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องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนภาษีของประชาชนและเปน
เงินที่องคการบริหารสวนจังหวัดเก็บรายไดมาเพื่อไปบํารุงใน
โครงสรางพื้นฐานเปนโครงการที่ประชาชนกําลังรอคอยอยูเมื่อ
ได ทราบข าวว าทางองค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด โดนตั ด
งบประมาณไปก็ทางพี่นองประชาชนที่ ทราบขาวก็ไมคอย
สบายใจเพราะโดยปกติแลวงบประมาณขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนั้นคอนขางจะนอยในงบประมาณของโครงสราง
พื้นฐานที่จะไปบริการประชาชนในสวนนั้นแตในเมื่อโดนตัด
ไปก็ทานสมาชิก ฯก็ถามผมอีกวาเมื่อไหรงบประมาณที่โดนตัด
ไปนั้นจะสงคืนมาใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลซึ่งเปน
เงินงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเรื่องนี้ครับ
คือท านสมาชิ ก ฯหลายท านที่ทํ าโครงการส งไปที่ร อคอย
โครงการตาง ๆ ที่จะไปเสนอเพื่อจะไปบริการประชาชนนั้น
คอนขางจะริบหรี่โอกาสการเปนไปไดนั้นรูส ึกจะนอยนิดที่ผม
ทราบขาวจากทานายก ฯ เพราะงบประมาณของเราปนี้มีนอย
และโดนตัด ไปดว ยเวลาเหลือของสภา ฯ ของเราผมคิด ว า
ประมาณ 10 กวาเดือนเองไมถึง 2 ป เพื่อนสมาชิก ฯ หลาย
ทานเปนหวงเรื่องการพัฒนาตรงนั้นเพราะชาวบานก็ถามอีกวา
เมื่อไหรงบประมาณจะมาเมื่อไหรจะไดเปนคําถามของชาวที่
ถามกันบอยครั้งแตทานนายฯโดนถามมากกวาเพื่อนแตในฝาย
ของสมาชิกสภาจังหวัดนั้นก็มีถามบางเขตแตสวนผมนั้นถาม
มากกวาทุก ๆ ที่ผมทราบขาวเรื่องนี้อยากใหฝายบริหารกรุณา
แถลงขาวใหทราบบางวาเหตุการณเปนอยางไรแลวมีโอกาสไห
ที่เราจะไดเงินสวนนั้นคืนมา ขอบคุณมากครับ
เชิญคุณนูรุดดีน ยาหยาหมัน ครับ
ก็มีเหมือนกับที่ทานจํารูญ ดีเสาวภาคย ไดสอบถาม
ทางฝายบริหารเกี่ยวกับเรื่องบประมาณที่ผานขอบัญญัติไปแลว
อีกสวนหนึ่งที่พี่นองประชาชนไดสอบถามมาโดยตลอดนะ
ครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูในเขตผมสวนหนึ่งก็ที่สายควนเก
ผัง 36 ซึ่งเปนที่หวังของประชาชนในตรงนั้นมากจนกระทั่งเขา
เคยทําหนังสืออนุญาตใหขยายในเขตของเขาแตเนื่องจากวา
องคการบริหารสวนจังหวัดโดนตัดงบประมาณไปสามสิบกวา
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ลานจึงชะลอไวกอนโดยตรงนี้พี่นองก็ยังถามอยูวาป 2553 เรา
มีโอกาสไหมที่จะไดทําและอีกสวนหนึ่งถาหากวาเราไมทําใน
สวนตรงนั้นผมคิดวาเรานาที่จะเปลี่ยนแผนเนื่องจากถาหาก
งบประมาณเรามีน อยแตเรานาที่จะแกไขปญหาของพี่นอง
ประชาชนดวยการที่จะใหมีการซอมบํารุงใหมากตามที่เรามี
ความสามารถในการที่จะซอมบํารุงไมวาจะเปนในเรื่องของ
เกรดถนนปะหลุมบอแตที่ผานเราก็มีการลาชาพอสมควรสวน
หนึ่งยกตัวอยางวาในเรื่องของรถเกรดถนนนะครับ ที่หลาย ๆ
อบต. ไดขอความรวมมือมายังองคการบริหารสวนจังหวัดใน
การที่จะเกรดถนนซึ่งเปนความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อเปนการบูรณาการระหวางทองถิ่นกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตปรากฏวาเครื่องซอมของเรานะครับ ชุด
หนึ่งเสียอยูนานประมาณ 3 - 4 เดือน แตตอนนี้ก็ยังเสียอยูแต
ทราบวาตอนนี้ทางชางซอมไดเอาไปซอมที่อื่นแลวแตผมคิด
สวนนี้มั นก็เปนสวนหนึ่งที่เรานาจะปรับปรุงทําอยางไรให
เครื่องจักรกลที่เปนขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดได
ใชประโยชนใหกับพี่นองประชาชนมากที่สุดในชวงที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดของเราโดนตัดงบประมาณไปเพราะตรงนั้น
เป น ส ว นหนึ่ งในการที่ จ ะให สมาชิ ก ฯ หลาย ๆ ท านได
สอบถามและไดสนองความตองการของพี่นองประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอนบางเปนอยางนอยครับ และก็ในสวน
หนึ่งที่ทางพี่นองประชาชนไดขอบคุณมายังองคการบริหาร
สวนจังหวัดก็มีนะครับ อยางพี่นองที่บานปาเสม็ดนะครับ
ขอขอบคุณมายังทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
และฝายบริหารที่ไปซอมแซมปะหลุมบอใหกับเขาและก็พี่นอง
ที่ตําบลสาครบางสวนนะครับ ก็ ขอบคุณมายังทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด และอีกสวนหนึ่งที่เปนถนนของ
บานหวยไทร-สาคร ผมตองขอพูดตอในเรื่องนี้นะครับ เพราะ
จริงๆก็พู ดมาโดยตลอดเลยนะครับ ชว งกิโลเมตรที่ 1 ถึ ง
กิโลเมตรที่ 7 ซึ่งถนนเปนหลุมบอมากนะครับ แตที่ผานมาเรา
ไม สามารถที่ จ ะไปซ อ มได เ นื่ อ งจากว าอยู ใ นสั ญญาของ
ผูรับเหมาแตตอนนี้ไดสิ้นสุดสัญญาแลวและผมก็ชวยแกปญหา
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บางสวนโดยประสานกับทานายกฯ แตหวังวาตรงนี้อยากจะ
ฝากทางฝายบริหารวาในเมื่ อสิ้นสุดสัญญาแลวขอใหเราได
ดําเนินการซอมเพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับความเดือดรอน
นอยที่สุด ขอบคุณครับ
ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ คือถนนเสนนี้มัน
หลายสวนนะครับ มันเปนถนนสายเดี่ยวและอีกอยางในเรื่อง
ของรถที่ทุกน้ําหนักแลวมันเกินและก็บอดินอยูปลายถนนสุด
ตําบลสาครไปเลยนะครับ อยูที่กิโลเมตรสุดทายนั่นคือปญหา
มีทางเดียวผมวาควรจะใชมาตรการทางสังคมจากชาวบานขอ
ความรวมมือวารถบรรทุกตาง ๆ ควรจะอยูในเกณฑพิกัดถา
อยางนั้นผมเชื่อวานายก ฯ คงจะเหนื่อยถนนซอมทุกปมันก็พัง
ทุกครั้งผมเชื่ออยางนี้นะครับ นั่นก็คือปญหากันอันนี้ก็เปน
ขอมูลสวนหนึ่งใหทางผูบริหารจะไดรับทราบและก็สวนหนึ่ง
ชาวบานเราเองก็ตองใชมาตรการรวมมือดวยเรารูวาเปนถนน
ของเราแตวาถาปลอยใหรถทุกกันอยางนั้นเต็มที่ผมเชื่อวามัน
ไมตองไปทําที่อื่นเลยครับ ตองทําเสนนั้นตลอดนั่นคือปญหา
ทุกสิ่งทุกอยางก็ตองแกไขนะครับ ผมเขาใจอยางนั้น มีทาน
อื่นอีกไหมครับ เชิญคุณจํารูญ ดีเสาวภาคย
ก็ไดฟงเพื่อนสมาชิก ฯ อภิปรายในเรื่องของถนนที่
เปนหลุมเปนบอครับ ผมคิดวาเรื่องนี้เปนของธรรมดา ที่ผมวา
ธรรมดาเพราะอะไรครับ เพราะถนนทุกสายที่ผมเคยผานคือ
กฎหมายรองรับของเราไมมี มีบางสายเทานั้นที่กฎหมายบังคับ
วาจะใหรถบรรทุกน้ําหนักกี่ตันผานตรงนั้นเราไมมีระบุใน
ถนนทุกสายไมวาถนนองคการบริหารสวนจังหวัดที่ผานมาผม
ไมคอยเห็นจํานวนที่ใหรถวิ่งมีพิกัดมีกฎหมายรองรับตรงนั้น
ถาเราใหชาวบานไปประทวงกันชาวบานนอยคนที่จะออกหนา
ออกตาเพราะวากลัวหลาย ๆ ดานนะครับ ผมคิดวาจะเปนอยาง
นั้นเพราะฉะนั้นถาวาเรามีกฎหมายายรองรับในถนนทุกสาย
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนี้นาจะมีปายบอกน้ําหนักของ
รถบรรทุกวาถนนสายนี้รองรับกี่ตันคือชาวบานไดอางสิทธิตรง
นั้นและอางกฎหมายตรงนั้นถาเราจัดตราเปนขอบัญญัติผมคิด
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วาคงจะทําอยากนะครับ มันเปนกฎหมายนะครับ ผมขอกราบ
เรียนแคนี้นะครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิก ฯ ทานอื่นอีกไหมครับ ถาไมมีผมก็เชิญ
ทานนายก ฯ ชวยตอบคําถามเพื่อนสมาชิก ฯ เชิญครับ
ก็จะขออนุญาตชีแ้ จงถึงขอซักถามที่ทานสมาชิก ฯ ได
ถามผานทานประธานสภา ฯ มาเมื่อสักครูอยากจะตอบคําถาม
ของทานจํารูญ ดีเสาวภาคย อยากจะเรียนวาเปนเรื่องใหญที่
ฝ า ยบริ ห ารเองค อ นข า งจะหนั ก ใจพอสมควรเนื่ อ งจาก
งบประมาณ 2553 ที่ผานมาจริงๆ แลวในการประมาณการ
รายรับของงบประมาณนี้ผมอยากจะเรียนทุกทานวาเราก็ได
ประมาณการไวตามที่ทางสวนกลางเขาสั่งมาใหดําเนินการเขา
บอวาใหยึดยอดงบประมาณของป 2552 เปนหลักซึ่งจริง ๆ
แลวป 2552 นี้องคการบริหารสวนจังหวัดตั้งงบประมาณไว
200,000,000- บาท ผมเรียนใหทราบอยางนั้นเสร็จแลวในป
2553 นี้พอเราดูงบประมาณ 2552 ปรากฏวางบประมาณ 2552
เขามาไมถึง 200,000,000- บาท ในการวางงบประมาณรายรับ
ในสวนนั้นผมก็เลยประมาณการไวที่ 183,000,000.- บาท เปน
งบอุดหนุนทั่วไปประมาณ 74,000,000.- บาท เทาที่จําได
ตอนนี้เทาที่ทราบนะครับ ตามระบบการจัดทํางบประมาณ
ของรั ฐ บาลนี้ เ ขาจะกํ า หนดว า ก อ นของท อ งถิ่ น นะครั บ
ทองถิ่นนี้หมายความวาทั้ง อบต. ทั้งเทศบาล และก็ อบจ. มี
ยอดประมาณ 25 % เศษ ๆ ของงบประมาณรายจายประจําป
ของรัฐบาลซึ่งยอดนี้จะต่ํากวานี้ไมไดอยากจะเรียนวาอยางนั้น
ปนี้เราก็ประมาณการไวในลักษณะเดิมซึ่งไมนาจะตองถูกตัด
ทอนลดลงไปแตอยากจะเรี ยนทานสมาชิ ก ฯ ทุ ก ทานให
รับทราบวาโดยปกติแลวเงินอุดหนุนทั่วไปนี้ทุกปจะเขามา
ประมาณ 6 งวด แตปนี้พอเงินงวดที่ 2 เขามานะครับ รวมกับ
งวดแรกทั้งหมดรวมแลว 39,000,000.- บาท ทางกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นก็แจงมาวาเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
ปนี้หมดแลวนะครับ เปนงวดสุดทายแลวจากเดิม 6 งวด ปนี้
เหลือ 2 งวด พองวดที่ 2 เขาก็บอกวาเปนงวดสุดทายแลวรวม
ยอดดูก็ประมาณ 39,000,000.-บาท จากที่เราประมาณการ
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รายรับไว 74,000,000.-บาท ทําใหขาดหายไป 35,000,000.บาท โดยขอเท็จจริงไมใชขาดหายเฉพาะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลแตมันขาดหายในสวนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดทั่วประเทศขาดหายในสวนเทศบาล และในสวน
ขององคการบริหารสวนตําบลดวยแตองคการบริหารสวน
ตําบลกับเทศบาลรูสึกจะเบาหนอยหายไปนอยกวาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดและก็ของเทศบาลกับองคการบริหารสวน
ตําบลรูสึกจะไดงบไทยเขมแข็งเขามาเสริมอีกสวนหนึ่งซึ่งทํา
ใหตัวงบไทยเขมแข็งที่เขามาเขาใหทําเปนโครงการเฉพาะกิจ
นะครับ ซึ่งไมเกี่ยวกับขอบัญญัติก็ทําใหขาดหายไปเยอะนะ
ครับ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลตอนนี้ถาหากวาเรามา
วิเคราะหตัวเลขนะครับ วา 25 % กวาๆ มันไมลดแลวเงินของ
เราทําไมมันลดถาหากจะมีคําถามอยางนั้นนะครับ ผมอยากจะ
เรียนวาโดยปกติในการกําหนดงบมาใหทองถิ่นของรัฐบาลมัน
ผานคณะกรรมการกระจายอํานาจตอนนี้ผมเขาใจวาสวนที่ขาด
หายไปเยอะนี้มันนาจะเนื่องจากป 2553 นี้รัฐบาลเองไมไดตั้ง
งบกลางของรัฐบาลในเรื่องของการสงเสริมหรือเงินที่เอามา
มอบใหกับผูสูงอายุที่วา 60 ปทุกคนนะครับ ของป 2552
ไมไดมอบใหทุกคนมีชวงหนึ่งที่มอบใหทุกคนแตวารัฐบาล
สนับสนุนเงินจากงบกลางของรัฐบาลมาให มาปนี้งบกลาง
รัฐบาลไมใหมาปนี้งบกลางรัฐบาลไมใหนะครับ ผมเขาใจวา
เขาจะเจียดจากงบของทองถิ่นตัวนี้นะครับ ที่วาเปอรเซ็นเทา
เดิมใกลเคียงกับเดิมหรือวาเม็ดเงินหายไปเพราะวาสวนหนึ่ง
รัฐบาลคงจะเอาสวนนี้เอามาให อบต. เอามาใหเทศบาลเพื่อ
สงเสริมโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุครบทุกคนและอีกสวน
หนึ่งเงินสนับสนุนกิจกรรม อสม. ที่ใหองคการบริหารสวน
จังหวัดมาจายใหสาธารณสุขก็เหมือนกันของปกอนรัฐบาลก็ใช
งบกลางอุดหนุนมาใหโดยไมไปกระทบกับ 25%แตปนี้งบ
กลางไมไดตั้งแตสงมาเปนเงินอุดหนุน อสม. ซึ่งผมเขาใจวา
มันก็คงจะตัดจากงบกอนรวมของทองถิ่น 25% กวา ๆ นี้นั่น
โดยหลักการนะครับ ทําใหเงินอุดหนุนทั่วไปของทองถิ่นเรา
หายไปเยอะเลยตอนนี้หายไป 35 ลานบาทแลวนะครับ มาดู
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ภาษีมูลคาเพิ่มรัฐบาลบอกวาปนี้เศรษฐกิจไมดีประมาณการ
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ประมาณการตั้งรับไวเทากับป 2552 ของเดิม
นั้นก็จะยังไมเขาเปาเพราะฉะนั้นภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งทยอยเขามา
เรื่อย ๆ ผมเขาใจวาปนี้ยอดนาจะหดหายลงไปอีกดวยนะครับ
อาจจะหายไปถึง 5 ถึง 10 ลานอีกในสวนของภาษีมูลคาเพิ่ม
เพราะฉะนั้นนี้องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลในปนี้งบอาจจะ
ขาดไปถึง 40 ลาน ในสวนของฝายบริหารเองอยากจะเรียน
ทานสมาชิก ฯ ทุกทานวาพอเราทราบวาเหตุการณเปนอยางนี้
ผมก็ไดเรียกประชุมผูที่เกี่ยวของตาง ๆ นะครับ เรารูประมาณ
เดือนกุมภาพันธ และเดือนมีนาคม 2553 ก็ตกลงวาโครงการ
บางสวนที่ดําเนินการไปแลวก็จําเปนก็ตองดําเนินการตอไป
บางสวนที่ยังไมดําเนินการสวนไหนขอลดไดก็ตองขอลดนะ
ครับ ก็เลยมีการขอตัดลดงบประมาณอุดหนุนที่เราสงไปใหกับ
สวนหนวยงานตาง ๆ หลาย ๆ หนวยงานเชน งานเมาลิดเราตัง
งบประมาณไวประมาณ 500,000.- บาท ใหกับสํานักงานคณะ
อิสลามประจําจังหวัดก็หารือกันวานาจะตองขอยกไวสําหรับป
นี้นะครับ ในสวนของการจัดงานวันวิสาฆบูชาก็ขอตัดนะครับ
ของสํานักงานวัฒนธรรมประจําจังหวัดตั้งงบไวใหอุดหนุนใน
สวนของการจัดงานวัฒนธรรมภาคใตก็ขอลดยอดลงมานะครับ
หลายๆ หน ว ยงาน หลายๆ โครงการนะครั บ ถู ก ลด
งบประมาณในสวนของโครงสรางพื้นฐานเราก็หารือกันวาเรา
ยังไมตัดออกจากตัวขอบัญญัตินะครับ แตเราจะขอดูงบและขอ
ชะลอไวกอนนาจะตองขออนุญาตดําเนินการของเกากอนนะ
ครับ สวนของใหมก็คอยวากันในโอกาสตอไปซึ่งปหนานี้ทาง
สวนกลางเขายังไมไดกําหนดกรอบตัวงบมาใหวาจะใหเรา
กําหนดสักเทาไหรซึ่งถาหากวามีการชดเชยยอดปนี้มาใหถามัน
ไดมากขึ้นมันก็นาจะมีโครงการถนนสายใหมเขาไปเพิ่มเติมได
นะครับ ถาหากวาจําเปนก็คงจะตองใชวิธีการซอมปะหลุมใน
ลักษณะที่เราทํากันอยูตอนะครับ ซึ่งปนี้อยากจะเรียนทุกทาน
วาในโครงการซอมถนนตาง ๆ นี้เทาที่ไดติดตามงานก็ออก
พอสมควรเรารับคนงานใหมมา 4 คน ซึ่งพวกนี้ไมตองทํา
อะไรปะถนนลูกเดียวซึ่งงานก็ไดสําเร็จไปหลายสายพอสมควร
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นะครับ ในสวนของคําถามที่ทานสมาชิก ฯ 2 ทานไดถามใน
เรื่องของถนนผมอยากจะเรียนวาองคการบริหารสวนจังหวัดทํา
เป น เอกสารที่ เ ป น คล า ย ๆ กั บ ไดอารี่ แ จกให กั บ พี่ น อ ง
ประชาชนและแจกใหกับทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ ใน
สวนของรายละเอียดในนั้นทานจะเห็นจะมีเปนเสนทางที่บอก
ว า ในแต ล ะตํ า บลมี ถ นนสายไหนเป น สายที่ อ ยู ใ นความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดบางซึ่งตัวนั้นนะ
ครับจะชวยในการทําความเขาใจกับชาวบานไดวาสายไหนเรา
รับผิดชอบสายไหนคนอื่นรับผิดชอบเพราะฉะนั้นแบบที่ทาน
ประธานฯไดแจงทานสมาชิก ฯ สักครูวาเราเองในสวนของ
ถนนงบประมาณที่ จ ะไปทํ า มั น ก็ ไ ม ม ากนั กนะครั บ
เพราะฉะนั้นนี้ก็อยากจะทําความเขาใจวาเราตองรับผิดชอบใน
สวนที่เรารับผิดชอบกอนนะครับ สวนที่เปนองคการบริหาร
สวนตําบลรับผิดชอบหรือเทศบาลรับผิดชอบบางทีเขาวาไมมี
งบเขาก็ขอมาเยอะพอสมควรแตสวนไหนที่เราพอจะชวยได
เชนถาหากวาเปนถนนดินที่เปนลูกรังเราก็อาจจะจัดรถไปชวย
เกรดไดซึ่งก็ดําเนินการกันอยูตลอดนะครับ หลายพื้นที่หลาย
อบต. ไดรับ อนิจสงคจากตรงนี้นะครับ มีบาง อบต. ขอมา
ครั้งละ 10 สาย ถนนทั้ง อบต. จะใหเราไปเกลี่ยทั้งหมดซึ่งใน
สวนนี้ผมก็พยายามสรางหลักเกณฑสรางกติกาไวนะครับ วา
ถาหากจะขอเครื่องจักรองคการบริหารสวนจังหวัด ตอนหลัง
ทุกทานก็เขาใจกันแลววาน้ํามันหนวยงานที่ขอหรือ อบต. ที่ขอ
จะตองเปนคนออกเราเอาเครื่องจักรไปชวยแลวเราก็พยายามที่
จะกําหนดหลักเกณฑอีกวาการลงไปทํางานในแตละพื้นที่ถา
หากวาคุณมีพื้นที่ใหเราทําเยอะเกินไปเราจะขอตัดตอนทําให
โดยทําชวงละประมาณ 1 สัปดาหถาจําเปนตองขยายก็ใหขยาย
ไดไมเกิน 10 วัน หลังจากครบ 10 วัน เราก็จะตองยายรถ
เพื่อใหคิวตอไปเวียนๆ กันชวยๆกันจะไดบริการทุกพื้นที่ใน
ภาพกวางไมใชเปนตุกอยูในพื้นที่เดียว 3 เดือนคนอื่นก็ตองมี
การซอมแซมกันมันไมไดก็พยายามที่จะกําหนดหลักเกณฑ
และพยายามที่จ ะดําเนิน การในสวนนี้ให ดีที่สุดอยูนะครั บ
ถนนที่ทานวัชระพงศ วัฒนะ ไดขอมานะครับ ผมเขาใจวา
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สายนั้นเปนสายขององคการบริหารสวนจังหวัดอยูแลวก็คงจะ
รอคิวดําเนินการอยูสวนของถนนรอบนกน้ํานั้นตัวนี้เขาใจวา
นาจะเปนพื้นที่ของเขตรักษาพันธสัตวปาซึ่งผมมองวาจริง ๆ
แลวถาเงินเราเหลือเราก็นาจะไปชวยเขาทําไดแตในสภาพที่เรา
ไมมีเงินอยางนี้ก็ตองตัวใครตัวมันกอนเราก็ตองดูแลสวนที่เรา
รับผิด ชอบเต็มๆ ก อนถนนทั้ งหมดที่ องค ก ารบริหารส ว น
จังหวัดตอนนี้ประมาณ 91 สายทางนะครับ ซึ่งปหนึ่งซอม
จริงๆ แลวผมวาได 20 สายทางก็ดีแลวตอง 3 - 4 ปถึงจะครบ
ไมรูครบรอบแลวยังที่ซอมไปอาจจะพังตออีกแลวซึ่งผมก็ไม
เขารัฐบาลเหมือนกันถาอยากจะใหบนตรงนี้วางบไทยเขมแข็ง
ลงไปที่ทางหลวงชนบทนี้ลงไปเยอะมากทําไมในสวนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเขาไมไดเหลียวแลมาเลยไมไดมา
สักสายหนึ่งในขนาดที่ทางหลวงชนบททําไป 10 ๆ สายซึ่ง
นโยบายส ว นนี้เขาบล็ อกมาจากข างบนเราก็ พยายามที่ จ ะ
ทักทวงแตวาก็ยังไมประสบความสําเร็จนะครับ ในสวนของ
ทานนูรุดดีน ยาหยาหมัน หวยไทรสาคร กม 1 ถึง กม 7 ก็
คงจะหินผูกไปกอนถาหากวาตรงไหนจะใชตัวแอสฟสติกสเขา
ไปปะปูไดก็จะดําเนินการใหซึ่งสวนนี้ผมเขาใจวาตอนนี้ทาน
สมาชิก ฯ ทุกทานไดประสานนายก ฯ ไดประสานกับทางกอง
ชางโดยตรงอยูซึ่ งก็ จัด คิว กัน อยูน ะครับ ยังมีอยูหลายคิ ว
พอสมควรก็คงจะดําเนินการตามโอกาสตามวาระที่จะทําได
ตอไปซึ่งตรงนี้ผมมองวางานกองชางในปนเี้ ราก็ปรับปรุงขึ้นมา
ไดหลาย ๆ ส วนดีกว าปกอน ๆ ที่ ผานมาในสวนของการ
ใหบริการเครื่องจักรตาง ๆ ก็คอนขางจะชัดเจนขึ้นก็อยากจะ
รบกวนทานสมาชิก ฯ วาการรับงานมาจากพี่นองประชาชนนี้
ถาหากวาเปนไปไดใหทราบใหชัดวาเปนของเราใหรับมาถา
ไม ใ ช ข องเราก็ บ อกเขาตามที่ จ ะบอกได ว า มั น เป น ส ว น
รับผิดชอบของใครไมใชรับมาหมดและก็ใหชาวบานเขามาบน
ใสองคการรบริหารสวนจังหวัดอยูตลอดมันก็ไมใชเหมือนกัน
ก็ขอถือโอกาสนี้ฝากทานสมาชิก ฯ ทุกทานไวดวยครับ
เชิญคุณอาทิตย สุวรรณโณ
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นายอาบู ฮะอุรา

ประธานสภา ฯ
นายวินัย สําเร

ชาวบานฝากขอขอบคุณฝายบริหารและก็ฝายกองชาง
นะครับ ซึ่งหมูที่ 7 ตําบลนิคมพัฒนา ที่ทางกองชางไดไปขุด
ลอกสระตอนนี้น้ําก็เต็มแลวครับ และก็ที่สายบานลากไมซึ่ง
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดก็ใหเครื่องมือและนักทองเที่ยว
เขาไปชมสถานที่เขาไมไดครับตอนนี้ทางองคการบริหารสวน
จังหวัดไดนํารถเกรดและรถบดเขาไปก็ชาวอําเภอมะนังทุกคน
ก็ฝากขอบคุณฝายบริหารและกองชางซึ่งใหความสะดวกแก
ชาวบานทุกทานครับ ขอบคุณครับ
เชิญคุณอาบู ฮะอุรา
กระผมมีประเด็นหนึ่งเรื่องตลาดนัดชายแดนไทยมาเลเซียเพราะว าตอนนี้เทาที่ผมทราบมาพื้นที่ของตลาดนัด
ชายแดนไทย – มาเลเซีย ประมาณ 19 ไรเศษๆ แตพอมา
ตอนนี้มีชาวบานไดลุกล้ําเขาไปพอสมควรถึงโดยการสวนตัว
ผมก็ไดไปพูดคุยแลววาสวนนี้มันรูสึกวาจะล้ําเขามาแลวผมก็
อยากฝากใหเจาหนาที่ไดออกไปสํารวจดูแลเพื่อที่จะไดปกแนว
กันอยาใหมีปญหาเวลาเราจะสรางอะไรก็ตามเมื่อผูที่ลุกล้ําเขา
มาไดปลูกตนไมหรือวาพืชผลเขาก็ไมยอมและจะมีปญหากัน
อีกเทาที่ผมทราบมานั้นเขาไปก็หลายเมตรนะครับ คือสวนนี้
ถามีเจาของโอเคเขาจะไมลุกล้ําเขามาแตนี้เขาไปทีละนิดๆ
เพราะวาไมมีคนที่จะไปดูแลตรงนั้นสวนผมก็ทราบขาวผมก็ไป
บอกใหหยุดไวแลวและผมอยากจะฝากใหทางเจาหนาที่ไดไป
สํารวจแลวก็ไปลงหลักปกเขตกันไว ขอบคุณครับ
เชิญคุณวินัย สําเร
ในวาระอื่น ๆ ตรงนี้นะครับ ผมมีเรื่องที่จะนําเสนอไป
ยังทานผูบริหารและเพื่อนสมาชิก ฯ อยู 3 เรื่อง เรื่องที่ 1
โครงการ อบจ. สตูล พบประชาชน เปนโครงการที่ดําเนินการ
มา 6 ครั้งแลวนะครับ ในรอบป 2553 นี้คือจากโครงการนี้
จุดประสงคของทานผูบริหารอยากจะใหองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลออกไปพบปะประชาชนทุก ๆ อําเภอนะครับ จาก
ที่ผา นมา 6 ครั้ง 6 อําเภอ ก็ผมไดไปรวมทุกอําเภอสิ่งที่เห็น
มาก็คืออยากจะใหสมาชิก ฯ ไดเขารวมกันทุก ๆ คนแตที่ผาน
6 ครั้งนี้สมาชิก ฯ ของเรามีนอยมากสวนใหญจะมีเฉพาะใน
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พื้นที่และก็ใกลเคียงและขอขอบคุณทานอื่น ๆ ที่ไดไปรวมและ
อีก 2 ครั้งอยากจะใหสมาชิ ก ฯ ในส วนของสภา ฯไดเข า
รวมกันทุก ๆ คนเพื่อจะไดใหประชาชนในทุก ๆ เขตไดเห็น
หนาตาของสมาชิก ฯ เพราะวาเราเปนสมาชิก ฯ องคการบริหาร
สวนจังหวัดไมใชเฉพาะเขตหรืออําเภอใดอําเภอหนึ่งนะครับ
ผมอยากจะขอความรวมมือทานสมาชิก ฯ อีก 2 ครั้ง เรื่องที่ 2
จากโรงเรียนบานทุงไหมในเขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอละงู ไดขอ
ความอนุเคราะหมายังองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลในเรื่อง
ของการใชเครื่องจักรเพื่อไปปรับที่ทําแปลงปลูกปาลมน้ํามัน
ใหกับโรงเรียนเพื่อเปนรายไดของโรงเรียนและทางโรงเรียนก็
ขอขอบคุณทางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลของเรามาดวย
นะครับ และก็ยังมีอีกนิดก็คือเรื่องของการขอฟารมแทรกเตอร
ไปปรับไถยังไมเรียบรอยตรงนั้นหวังวาคงไดรับความรวมมือ
เร็ว ๆ นี้น ะครับ นั่ นก็ คือเรื่องของโรงเรียนบ านทุงไหม
ขอขอบคุณมา อีกเรื่องหนึ่งอยากจะถามไปยังทานนายก ฯ
และผูบริ หารในเรื่ องของความคื บหน าของการช ว ยเหลื อ
เกษตรกรในอาชีพหลัก ๆ 3 อาชีพนะครับ 1. การชวยชาว
เกษตรกรผูไมผลในปนี้เพราะวาตอนนี้ไมผลกําลังจะสุกและก็
อาจจะมีปญหาในเรื่องของราคาและเรื่องของตลาดในปที่ผาน
ๆ มาแตทราบวาทางผูบริหารไดดําเนินการที่จะชวยเหลืออยู
แลวประชาชนก็สอบถามมาถึงความคืบหนาวาทานไดมีวิธีการ
ชวยเหลืออยางไรเกษตรกรจะใหความรวมมือหรือวาจะไดเขา
รวมโครงการอยางไร 2. คืออาชีพชาวสวนยางพาราที่ทานมี
นโยบายในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานน้ํายางขนและสอบถาม
ถึงความคืบหนาวาทานไดดําเนินการไปถึงไหนแลวชาวสวน
ยางของเราก็ ร อคอยอยู ผ มก็ ท ราบว า ท า นายก ฯก็ กํ า ลั ง
ดําเนินการที่จะใหสําเร็จในเร็ว ๆ นี้ก็อยากใหทานนายก ฯ
ชี้แจงตรงนี้และก็ผานไปยังประชาชนของเราดวย 3. อาชีพ
ชาวสวนปาลมน้ําซึ่งเปนอาชีพรองจากสวนยางพาราวาทานมี
นโยบายหรือวิธีการที่จะชวยเหลือเกษตรกรอยางไรในเรื่องของ
การที่ จ ะให เกษตรกรได มี ร ายได ที่ ดี ขึ้ น มี แนวทางไหนที่
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ชาวสวนเรามีผลผลิตที่ดีขึ้นมีราคาที่แนนอนเพื่อมีรายไดก็
อยากจะฝาก 3 เรื่องตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

เชิญทานนายก ฯ ชวยอภิปรายหนอยครับ
ก็ขออนุญาตชี้แจงในสวนที่สมาชิก ฯ ซักถามนะครับ
ในเรื่องของ อบจ.พบประชาชน อยากจะเรียนเพิ่มเติมตอจาก
ทานวินัย สําเร นิดหนึ่งนะครับ วาครั้งที่ 7 ที่อําเภอทุงหวา
จะจัดที่ตําบลนาทอนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 และครั้งที่ 8
จะจัดที่ตําบลเจะบิลังเปนวั นที่ 3 สิงหาคม 2553 ซึ่งเรา
พยายามขมวดใหเสร็จสิ้นใหไดกอนละศิลอดเพราะจะละศิลอด
ประมาณวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ก็วางโครงการไววาจะ
ดําเนิ นการใหเสร็จสิ้น กอนละศิลอดนะครับ ก็ปนี้รู สึกว า
โครงการนี้ไดรับความชื่นชมจากพี่นองประชาชนหลาย ๆ สวน
พอสมควรก็เชิญทานสมาชิก ฯ ทุกทานไดเขาไปพบปะกับพี่
นองประชาชนในโครงการนี้ไดในเรื่องของการประกันราคา
พืชผลผมอยากจะเรียนวาเราอยาใชคําวาประกันราคาเราไมได
ทําอยางนั้นปนี้องคการบริหารสวนจังหวัดตั้งงบไว 200,000.บาท เพื่อที่จะชวยเหลือเกษตรกรที่เปนชาวสวนผลไมจริง ๆ
แลววันกอนจะนัดประชุมหารือผูเกี่ยวของกันแลวปรากฏวา
ทางสํานักงานเกษตร ฯ เขาไมพรอมก็เลยตองเลื่อนก็คงจะนัด
หมายในเร็ว ๆ นี้นะครับ เพื่อเชิญผูเกี่ยวของในเรื่องของสวน
ผลไมทั้งหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนของควนโดน และสวน
ของควนกาหลงทั้ งกํ านัน ผู ใหญ บ าน ชาวสวน ทั้ งภาค
ราชการที่ เกี่ ยวข องต าง ๆ เข ามาพบปะเข ามาประชุ มเพื่ อ
ปรึกษาหารือวาปนี้สถานการณผลไมโดยทั่วไปเปนอยางไรแต
เทาที่ทราบมาในชวงนี้ทราบวาปนี้นาจะไมลําบากเหมือนปที่
แลวคือมันจะลําบากคนละลักษณะกับปที่แลวสวนผลไมปนี้
ผลผลิตนาจะไมเยอะราคานาจะดีปที่ผลแลวผลผลิตเยอะราคา
ไม ดี เพราะฉะนั้ น องค ก ารบริ หารส ว นจั งหวั ด เองก็ ได ตั้ ง
โครงการไวเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในสวน
นี้ก็คงจะหารือกันวามันจําเปนหรือไมที่จะตองรวบรวมผลไม
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จากชาวสวนนี้และก็นําไปชวยจําหนายในพื้นที่ตาง ๆ ของ
ประเทศไทยเพื่อทําเปนบังเกอรราคาอยาใหราคาต่ําลงมามาก
เกินไปซึ่งถาจําเปนก็คงจะตองทํานะครับ อาจจะตองทํากลอง
บรรจุอาจจะตองจัดรถเพื่อนําไปสงใหสวนในเรื่องของการขาย
นั้นก็คงขายเสร็จและคงจะเอาเงินมาแบงใหกับชาวสวนตาม
สัดสวนซึ่งไมใชลักษณะของการประกันราคาถาประกันราคา
เราก็ซื้อหมดซึ่งผมเขาใจวาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ยังคงทําลักษณะนั้นไมไดนะครับ แตวาถาชวยในลักษณะ
สงเสริมการตลาดนะครับ ทํากลองชวยการขนสงเพื่อใหไปถึง
ผูซื้อใหเร็วขึ้นและผูซื้อไดของสดและมีราคาที่สูงพอสมควร
ตรงนี้นาจะทําลักษณะนี้ไดก็คงจะดําเนินการในสวนนี้ตอไป
นะครับ สว นโรงงานน้ํ ายางข นอยากจะเรียนว าตอนนี้ได
ประสานกับทางอาจารยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเปน
ผูทําการศึกษาความเปนไปได ออกแบบรายละเอียดและก็ทํา
ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการจัดตั้งโรงงานน้ํายางขน
ซึ่งขณะนี้ทางอาจารยไดสง กรอบการทํางานมาใหผมแลวก็คง
จะดําเนินการจั ดสรรงบประมาณขององค การบริหารสว น
จังหวัดในสวนของการดําเนินการศึกษาความเปนไปไดไป
จนถึงการศึกษาผลกระทบตอไปก็กําลังเปนการทํางานในเชิง
ลึกโดยใชวิธีการเปนขั้น ๆ อยูก็ไมไดหยุดนิ่งนะครับ สวนนี้ก็
คงจะดํ าเนิ น การต อ ไปตามขั้ น ตอนส ว นปาล มน้ํ า มั น นั้ น
อยากจะเรียนวาในชวงเบื้องตนนี้ผมอยากจะทํายางใหเสร็จสัก
เรื่องหนึ่งกอนสวนปาลมนาจะเปนโอกาสตอไปนะครับ ถา
ถามผมวันนี้ยังไมมีแนวทางที่จะดําเนินการในเรื่องของการ
จัดตั้งโรงงานบีบน้ํ ามันปาลมเองทราบวามันจะตองลงทุ น
คอนขางสูงและก็ชาวเกษตรกรสวนปาลมเราไมไดประกอบ
กิจการกันเปนแบบสหกรณเหมือนกับชาวสวนยางพาราซึ่ง
นาจะของบประมาณจากรัฐบาลไดงายกวาเพราะวาเปนในภาค
สวนของประชาชนในภาพกวางนะครับ ปาลมนี้สวนใหญ
ผูประกอบการจะเป นรายใหญและก็ไมไดตั้ งกั นเปน กลุ ม
เทาที่ควรก็คงจะใหยางสําเร็จกอนและก็คอยมาหาวิธีการที่วา
จะสงเสริมปาลมอีกครั้งหนึ่งขอเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบ
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ในสวนนี้นะครับ ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธใหกับทาน
สมาชิ ก ฯ ทุ ก ท านได รั บทราบอี ก นิ ด หนึ่ งครั บ วั น ที่ 19
มิถุนายน 2553 อยากจะขอเรียนเชิญทานสมาชิก ฯ ทุกทานไป
รว มพิ ธีเปด ฟุต บอลสตูลลีก ที่ สนามรัชกิจ ประการเราจะมี
ฟุตบอล 2 คู คูแรกจะเริ่ม 14.00 น. และก็หลังจากคูเสร็จเปน
เยาวชนนะครับ และหลังจากนั้นก็จะมีพิธีเปดก็ไดกราบเรียน
เชิญทานผูวาราชการจังหวัดสตูลเปนประธานก็มีการเชิญดารา
มีการแสดงไมไดยิ่งใหญมากนักแตเอาใหแบบกะทัดรัดและก็
สวยงามนะครับ ก็มีการแสดงในสวนเอาเพลงของฟุตบอลโลก
ตาง ๆ มารองดวยเพื่อใหมันทันสมัยกับเหตุการณและหลัง
จากนั้นก็จะเปนการแขงขันฟุตบอลคูประชาชนเปนคูเปดสนาม
ตอไปอยากจะเรียนทานสมาชิก ฯ ทุกทานวาทุก ๆ วันเสารนะ
ครับ จะมีฟุตบอล อบจ.ลีกแขงขันไลกันไปตามอําเภอตาง ๆ
โครงสรางปนี้อยากจะเรียนทุกทานวาจะมีทีมเขารวมแขงขัน
ทั้ง 2 ประเภท ประเภทละ 9 ทีม อายุไมเกิน 16 ป 9 ทีม
และประเภทประชาชนทั่วไป 9 ทีม มาจากอําเภอทั้ง 7 อําเภอ
อําเภอใหญคืออําเภอเมืองกับอําเภอละงูนี้เราใหอําเภอละ 2
ทีม และอําเภอเล็กก็ใหอําเภอละ 1 ทีมนะครับ รวมทั้งหมด 9
ทีม เราจะแขงขันระบบพบกันหมดโดยองคการบริหารสวน
จังหวัดจะเปนสปอนเซอรใหหมดทั้งรายการไมวาจะคาทํา
สนามคากรรมการ และคาชุดกีฬาตาง ๆ โดยใชฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนเทศบาลหรือองคการบริหารสวน
ตําบลเปน ผูทํ าที มจะใช วิธี การนั้ นซึ่ งเขาใจว าน าจะคึ กคั ก
พอสมควรไดรับความสนใจจากเทศบาลและอบต. มากถูกตอวา
เพราะวาทําทีมนอยไปบางที่อยากจะมีสวนรวมก็ไมไดมาก็คง
จะดูในปหนาตอไปดูผลการแขงขันปนี้วามันไดผลอะไรยังไง
มากนอยแค ไหนแตคอนขางจะมั่นใจวานาจะทํ าใหวงการ
ฟุตบอลสตูลไดพัฒนามากขึ้นก็อยากจะขอเรียนเชิญในพิธีเปด
วันที่ 19 มิถุนายน 2553 ถาจะไปใหตรงพิธีเปดก็นาจะอยูที่
ชวงประมาณ 15.30 น. โดยประมาณถาหากวาอยากจะไปชม
ฟุตบอลคูแรกก็ไปไดตั้งแต 14.00 น. เปนตนไปและก็ทุกวัน

36

ประธานสภา ฯ

เลิกประชุม

เสารก็เรียนเชิญติดตามพบปะประชาชนในสนามฟุตบอลไดใน
สถานที่ในโปรแกรมตามที่จะไดกําหนดใหทราบตอไป
ขอบคุณครับ เวลาการประชุมก็พอสมควรแลว ก็ตอง
ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ทานรอง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ทานที่ปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลทุกทานครับ ทานรองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ทานผอ.กอง ตางๆ ที่ใหความรวมมือ
ในการประชุมครั้งนี้ลุลวงไปดวยดี ขอบคุณครับ ผมขอเลิกการ
ประชุมครับ
-

เวลา 12.35 น.

