
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี   24 กันยายน ๒๕๕6
เวลา 09.0๐ น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
------------------------

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม
๑. นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๒. นายอนุสรณ    มรรคาเขต รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 1
3. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 2
4. นายอรุณ   โตะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 3
5. นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 5
6. นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 7
7. นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  8
8. นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  9
9. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต  3
๑0. นายสานิตย   ยอดรุง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา เขต  2
๑1. นายนิคม  บัวนวล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต 1
๑2. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  3
13. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 2
14. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๑
15. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๒

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีลาประชุม
1. นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต ๑
2. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 1
3. นายสวาท   บินรินทร สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต ๕
4. นายประเสริฐ  แซอ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  1
5. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 4
6. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 1
7. นายธรรมศักดิ์   แดงนอย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 4
8. นายอาทิตย   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง เขต  1
9. นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 6
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รายช่ือผูเขารวมประชุม
1.  นายสมมาตร  มานะกลา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนท่ี 2
2.  นายเทิดศักดิ์   สุระภินันท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
3.  นายวรรโณ เวชศาสตร ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
4.  นายกอหรี   ปญญายาว ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
5. นายวิบูลย  โตะขุนนุย ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
6.  นางลัญจนา   ภัทราภินันท ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
7. นายศักดา   พันพงศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
8. นายประพันธ  สารานพคุณ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
9. นางสาวเสาวณีย   แซจิว ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
10. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
11. นางบุญยืน   รัตนชาตรี ผูอํานวยการกองคลัง
12. นายมงคล   ชุมทอง ผูอํานวยการกองชาง
13. นายอมาตย    สุปราณี ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14. นางสาวนารียา  หนุนอนันต ผูอํานวยการกองพัสดุฯ
๑5. นายสุพจน  นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไป ๗
16. นางนาฏยา  หนูสมจิตต นักบริหารงานท่ัวไป ๗
17. นายมารุต   โขขัด ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
18. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
19. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
20. นายปรีชา     ออนประชู ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
21. นายสุเรน   ตาเดอิน ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
22. นายอับดุลสลาม   จอหวัง ครูอาสาพัฒนากีฬา
23.  นางสาวกมลทิพย  ปานสุวรรณ อบจ.สตูล
24.  นายอดุล   แปดเนียม สันทนาการ 5
25.  นางสาวอัญชลี  ศักดิ์ยิ่งยง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
26.  นางกูดรุณี  หลงเจะ นักวิชาการศึกษา 5
27.  จ.อ.สมภพ   พรหมดาว เจาพนักงานธุรการ
28.  นางสาวมัลลิกา  พันธภาค นักบริหารนโยบายและแผน 7
29.  นางสาวธนิศตา  แซหวั่ง เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
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ขอประชุม
เลขานุการสภาฯ - บัดนี้ทานสมาชิกฯไดมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญ
นายศักดา พันธพงศ ประธานสภาฯข้ึนทําหนาท่ี  ขอใหทุกทานยืนข้ึน
ปฏิบัติหนาท่ีแทนช่ัวคราว
ประธานสภาฯ - เชิญนั่งครับ   และเชิญทานศักดา พันธพงศ รองปลัดองคการ
นายจํารูญ  ดีเสาวภาคย บริหารสวนจังหวัดสตูล  ทําหนาท่ีเลขานุการสภาฯชั่วคราวกอน วันนี้เรา

ก็ตองเลือกเลขานุการสภาฯข้ึนมาทําหนาท่ีชั่วคราว เชิญสมาชิกฯเสนอ
ชื่อ เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอเสนอชื่อคุณสมพล  อาดํา เปนเลขานุการสภาฯชั่วคราว
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯจะเสนออยางอ่ืนไหม เชิญคุณสมพล  อาดํา
นายสมพล  อาดํา - ผมขอเสนอชื่อนางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา เปนเลขานุการสภาฯ ขอผู

รับรองดวย
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหม แสดงวามี 2 คน ฉะนั้นผม

ก็ตองขอมติ ใครเห็นสมควรใหคุณสมพล  อาดํา เปนเลขานุการสภาฯ
โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - เห็นดวย  1  เสียง
นายศักดา  พันพงศ
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดเห็นสมควรให คุณศิริ เพ็ญ  ฮะอุรา เปน

เลขานุการสภาฯโปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว - เห็นดวย  8  เสียง
นายศักดา  พันพงศ
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา มาทํา

หนาท่ีเลขานุการสภาฯชั่วคราว กอนเขาวาระการประชุมผมจะแจง
สมาชิกฯท่ีไมไดมารวมประชุมมี ดังนี้
1.  นายหรน อุสมา
2.  นายสวาท  บินรินทร
3.  นายประเสริฐ  แซอ้ึง
4.  นายธรรมศักดิ์  แดงนอย
5.  นายสะหรี  พันหวัง
6.  นายอาทิตย  สุวรรณโณ
7.  นายประมวล  ธรรมรักษา
วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  ประจําป
2556  เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องสําคัญตางๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมท่ีไดแจกไปแลวนั้น ตอไปผมจะนําเขาสูระเบียบวาระ
ท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ วันนี้ไมมีอะไร ตอไปผม
ประธานสภาฯ จะนําเขาสูระเบียบวาระท่ี 2
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ระเบียบวาระท่ี 2 - ญัตติ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่อง
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายเพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2556 ข้ันวาระรับหลักการ เชิญนายกฯแถลง
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ขอแถลงเรื่องขออนุมัติเสนอรางงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ปฏิบัติหนาท่ีแทน/นายกฯ ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  ขององคการบริหารสวน

จังหวัดสตูล ดังนี้   ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ได
พิจารณาอนุมัติและผูวาราชการจังหวัดสตูลไดความเห็นชอบขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  ไปแลวนั้น บัดนี้
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล มีความจําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหม
เนื่องจากมีรายไดท่ีเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556  จํานวน 5,125,700.88.-บาท ซึ่งเปนเงิน
จากหมวดเงินรายได เพ่ือใหการใชจายเงินท่ีไดรับเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชนตอทางราชการและประชาชนทําใหมี
ความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายฉบับท่ี 1  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 เปนเงินท้ังสิ้น 5,051,077.-บาท ดังนั้นองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล จึงขอเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  ไปตั้งจายจําแนกตาม
หนวยงาน ดังนี้ 1. กองคลัง ตั้งในแผนงานงบกลางประเภทรายจายตาม
ขอผูกพันรายการเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน งบประมาณ 51,077.-บาท 2. กองชาง ตั้ งในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประเภทถนน  รายการท่ี 1. คาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลลติกคอนกรีต สายหมูท่ี 3 หมูท่ี 9 ตําบลทาแพ  อําเภอทาแพ
จังหวัดสตูล ถึง หมูท่ี 4  ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล ขนาดกวาง 6 เมตร  ระยะทาง 1.627 กิโลเมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 9,762 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
สตู ล  กํ าหนด งบประมาณ 5 ,000,000.-บาท ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติมขอ 20 และขอ 21 กําหนด ดังนี้
ขอ20. งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใหตราเปนงบประมาณรายจาย
เชนเดียวกับงบประมาณรายจายประจําป  ขอ21. การตรางบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมจะกระทําไดตอเม่ืองบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับ
อนุมัติแลวไมพอแกการใชจายหรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหม
ท้ังนี้ตองแสดงใหปรากฏในงบประมาณรายจายดังกลาวดวยวา จะจาย
จากเงินรายไดท่ีมิไดตั้งไวในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายรายไดท่ี
เกินยอดรวมท้ังสิ้นของงบประมาณการรับประจําปและเปนไปตาม
ระเบียบท่ีอางถึงจึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาพรอมนี้ ขอบคุณครับ
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดท่ีจะอภิปรายไหม ถาไมมีผมจะขอมติ สมาชิก
ฯทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตอไปจะมีการเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติ เชิญสมาชิกฯเสนอ เชิญคุณสุกฤษฎิ์ มอญแกว
ด.ต. สุกฤษฎิ์   มอญแกว - ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้

1.  นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล
2.  นายสมหมาย   ตุกังหัน
3.  นายอาหมาด   หลงจิ
4.  นายอรุณ   โตะลาวัล
5.  นายนิคม   บัวนวล
6.  นายสมพล    อาดํา
7.  นายอนุสรณ    มรรคาเขต
ขอผูรับรองดวย

ประธานสภาฯ - ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกฯทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหม ถา
ไม มีตอไปเชิญสมาชิกฯเสนอยื่นคําแปรญัตติ  เชิญคุณอนุสรณ
มรรคาเขต

นายอนุสรณ   มรรคาเขต - ผมขอเสนอดังนี้  นับตั้งแตท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล รับหลักการขอบัญญัติดังกลาวในเวลา 09.50 น. เพราะฉะนั้น
เนื่องจากวาในการพิจารณางบประมาณรายจายใหพิจารณา 3 วาระรวด
เดียวไมไดและก็ตองมีกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาวาระท่ี 2 ตองมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับตั้งแตรับหลักการ เพราะฉะนั้นผม
ก็เลยเสนอใหผูใดจะยื่นคําแปรญัตติก็สามารถยื่นไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันท่ี 24 กันยายน 2556  ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ตอไปเชิญเลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ - ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ดิฉันในฐานะ

เลขานุการสภาฯการนัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ขอนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 ในวันท่ี 24 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล กําหนดนัดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2556 วันท่ี 25 กันยายน
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2556  เวลา  15.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

ประธานสภาฯ - เนื่องดวยการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายไม
สามารถพิจารณา 3 วาระรวดเดียวได ตอไปผมจะนําเขาสูระเบียบวาระ
ท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องอ่ืน ๆ เชิญสมาชิกฯอภิปราย เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ
ประธานสภาฯ
นายอะหมาด   หลงจิ - ผมมีเรื่องท่ีจะนําเสนอใหทานประธานผานไปยังฝายบริหาร

เก่ียวกับเรื่องการทองเท่ียวชุมชนคือ การทองเท่ียวชุมชนผมไดสังเกตดู
ตามชนบทตางๆทุกแหงเราจะมีสิ่งแวดลอมเก่ียวกับเรื่องธรรมชาติ
ยกตัวอยาง มีปา มีภูเขา มีหนองน้ํา และมีลําคลอง และยกตัวอยาง
ตําบลฉลุง  ตําบลบานควน อําเภอควนโดน ตลอดถึงตําบลควนขัน
คลองสายดุสน – มําบัง คือวาทรัพยากรตรงนี้ เราสามารถจะขาย
ธรรมชาติใหชุมชนไดเพราะวาตามท่ีผมไดสํารวจจากลําคลองดุสนจนถึง
เขตฉลุงบานควนผมไดเชิญคณะกรรมการหมูบานและก็เราไดรวมกัน
ประชุมตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ตรงนี้หลายๆแหงท่ีเราไดเห็นมันเปน
แกงในลําคลองนี้สามารถท่ีจะนําขายธรรมชาติตรงนี้ไดใหกับชุมชนของ
เราผมอยากจะใหทางสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดของเราทุกทาน
ใหไปสอดสองดูแลตามท่ีเขาไดมีอํานาจหนาท่ีดูแลอยูเรามารวมกันมาทํา
เปนการทองเท่ียวชุมชนเพ่ือจะไดรองรับอาเซี่ยนในป 2558 ใน
ลักษณะเดียวกันเราก็ไดดูแลสิ่งแวดลอไปในตัวมีการรับมีการหวงแหน
แตท้ังนี้เราอยากใหสมาชิกฯท่ีรับผิดชอบในเขตทุกทานใหมีสวนรวมให
เปนรูปธรรมอยากจะใหเกิดและเรื่องท่ีสอง เก่ียวกับการสงเสริมอาชีพ
ของกลุมแมบานหรือกลุมสตรีผมอยากจะใหทําถึงรากหญาจริงๆโดยผาน
การดูแลการประสานจากสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดในเขตนั้นๆ
ใหเขาถึงกลุมสตรีท่ีเขาไดทําการสงเสริมอาชีพไมวาทําขนมฯอยากจะให
แบบถึงมือชุมชนถึงรากหญาและอยาใหมีข้ันตอนมากเกินการท่ีจะนํา
งบประมาณไปใหถึงกับกลุมตรงนี้ผมก็ไดประสบการณจากตรงนี้ไปดู
แลวเขาก็ไมรูจะไปหาใครใหเปนตัวประสาน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญรองนายกฯแถลง
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ผมขอใหความคิดเห็นในคําถามท่ีสมาชิกฯไดถามในระเบียบ

วาระอ่ืนๆ ดังนี้ 1. เห็นดวยกับการท่ีจะสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชน
และการสงเสริมอาชีพกลุมแมบานสตรีก็ขอเรียนตามประสบการณให
ทราบวาในนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวขององคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลนั้นเราก็ไดทําเปนแผนงานสี่ดานท่ีเปนจุดเนนคือในเรื่องของ
การศึกษา บริการสังคม การเกษตร และก็การทองเท่ียว ซึ่ งมี
ขอพิจารณาและก็มีแผนงานในสวนนี้อยูโดยเฉพาะการทองเท่ียวนั้นจะ
เนนในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการคมนาคมของแหลงทองเท่ียวการ
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พัฒนาสาธารณูปโภคการรักษาความปลอดภัยและก็การตั้งสภาการ
ทองเท่ียวซึ่งคาดวาในการดําเนินงานของการทองเท่ียวในโอกาสตอไปก็
คงจะคลอบคลุมถึงเรื่องของการท่ีจะสงการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติซึ่ง
เรื่องนี้ก็คงจะเรียนใหทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ได
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองตอไปสวนการสงเสริมอาชีพกลุม
แมบานสตรีนั้นเราก็ไดผานการประชุมสัมมนากลุมแมบานในการแปรรูป
อาหารจําปาดะเม่ือวันกอนและก็ถึงแมวาตอนนี้เรายังไมเห็นวาโครงการ
ในลักษณะนี้จะตอเนื่องอยางไรแตวาในเม่ือมีโครงการจะสงเสริม
การเกษตรและการสงเสริมอาชีพของสตรีอยูก็จะเรียนทานนายกฯให
หาทางดําเนินการสงเสริมอาชีพกลุมแมบานนี้ใหตอเนื่องตอไป ขอเรียน
ในท่ีประชุมไวเพียงแคนี้  ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมจะคุยเรื่องยาเสพติดซึ่งสภาฯแหงนี้ไมคอยไดคุยกันมากนักยา

เสพติดในจังหวัดสตูล ซึ่งพัฒนากาวไกลไปตั้งเยอะคนสตูลตายดวยยา
เสพติดก็เยอะไมก่ีวันท่ีผานมาก็มีขาวแตยังไมยืนยันแนวาเปนเรื่องของ
ยาเสพติดแตวาตายมาแลวโดนยิงและก็เผาในสวนนั้นเราในฐานะสมาชิก
องคการบริหารสวนจังหวัดก็อยานิ่งดูดายอยาใหฝายปกครองทําอยูฝาย
เดียวผมอยากใหสมาชิกฯองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีสวนรวมใน
การแกไขปญหายาเสพติดโดยการพูดคุยเราไมมีสิทธิ์ท่ีจะไปจับกุมใคร
เราพูดคุยเราตองการใหรูถึงโทษในสวนของเพ่ือนสมาชิกฯถาไดออกไป
ตามมัสยิดก็ไดฝากถึงพ่ีนองประชาชนหรือใหพูดกับพ่ีนองประชาชนถึง
ในการแกไขปญหายาเสพติดครอบครัวไหนท่ีไมติดยาเปนคนท่ีโชคดีท่ีสุด
ในยุคนี้ก็ในสวนของยาเสพติดท่ีเยอะข้ึนมาบานเรามีใบกระทอมแต
ตอนนี้ ปปส.เขากําลังจะเอาออกผมวาตรงนั้นเปนเรื่องเล็กสําหรับใบ
กระทอมก็ในสวนของการปราบปรามหรือการชวยเหลือผูท่ีติดยาตรงนี้
ขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เปนผูรวมมือสวนมากแลว
ตอนเด็กๆผมกินน้ําแข็งเดี๋ยวนี้เด็กก็กินน้ําแข็งเหมือนกันก็ยาไอซ เปนยา
เสพติดท่ีรุนแรงท่ีสุดตั้งแตเขามาในประเทศไทยไมวาผงขาวแตวายาไอซ
เปนยาเสพติดท่ีรุนแรงท่ีสุดสวนนี้ก็ฝากและอีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องของ
การแบงเขตเลือกตั้งตรงนี้ผมฝากสภาฯฝากประธานสภาฯผานไปยัง
ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดในการแบงเขตการเลือกตั้งเรามามองดู
วาเพ่ือนสมาชิกฯจากเขต 7 เขาอยูท่ีติดเขตตําบลควนโพธิ์ สวนนี้แทบ
จะดูแลพ่ีนองประชานไมท่ัวถึงเพราะเขตกวางและไกลถาวัดระยะทางผม
วาประมาณ 100 กิโลเมตร แลวมีสมาชิกฯคนเดียวก็สามารถจะดูแล
ตรงนั้นไดท่ัวถึงถายังไงผมก็ฝากถึงผูท่ีเก่ียวของในเรื่องของการแบงเขต
เลือกตั้งใหทบทวนใหม ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล
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นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล - อยากจะหารือทานประธานฯผานไปยังผูบริหารขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล แหงนี้ระยะเวลาในการท่ีเราจะมาพบกันนั้นเปน
เวลาท่ีไมบอยนักท่ีเราจะไดมารวมประชุมกันแบบนี้ถาไมมีการประชุม
สภาฯในแตละครั้งการนัดหมายในการประชุมนอกรอบตางๆนั้นอาจจะ
มาครบบางไมครบบางสุดแลวแตบางคนท่ีมีภารกิจและไมมีภารกิจเรื่อง
แรกท่ีผมจะฝากไปเม่ือวันศุกรท่ีผานมาเรื่องท่ีฝากไปทางกองชางวา
ชาวบานไดโทรมารองเรียนกับผมวาเสนทางในการเดินทางในการทํา
ถนนสายหนองสรอยท่ีออกไปทางบานหาญออกไปทางตําบลน้ําผุดและ
เขตติดตอระหวางตําบลกําแพง ตําบลเขาขาว และตําบลน้ําผุดนั้นมีการ
สรางสะพานซึ่งถนนตรงนั้นมันไมมีทางเบี่ยงซึ่งรถยนตไมสามารถผานไป
มาไดตองออมไกลพอสมควรระยะทางในการออมไมนาจะต่ํากวา 20
กิโลเมตร ตรงนั้นผมไดฝากผานมาแลวแตไมแนใจวาในชวงวันหยุดท่ี
ผานมานั้นกองชางไดลงไปดูพ้ืนท่ีหรือผูบริหารไดลงไปดูพ้ืนท่ีตรงนั้นบาง
หรือเปลาอีกสวนหนึ่งท่ีผมกําลังจะขอปรึกษาหารือกับทานประธานฯใน
สวนของเรื่องกีฬา อบจ.คัพ ท่ีจะมาถึงในเดือนมกราคม 2557 ท่ีจังหวัด
ชุมพร ณ วันนี้เปนปลายเดือนกันยายน 2556 ซึ่งระยะเวลาในการท่ีจะ
ใหเราฝกซอมและคัดเลือกตัวนักกีฬานั้น มีระยะเวลาแค 3 เดือน ถาเรา
มีการคัดเลือกตัวจริงๆเวลาแทบจะไมมีเพราะผมไดเขามาเม่ือปท่ีแลวนั้น
ในการท่ีจะหานักกีฬาในแตละหนวยงานตองใชระยะเวลานานมากการ
ฝกซอมก็ไมคอยมีเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบผมวาเรานาจะเริ่มตน
ตั้งแตเนิ่นๆในการท่ีจะทํางานดานนี้เพ่ือความเปนเลิศของจังหวัดสตูล
ของเราท่ีเดินเขาไปในกีฬานั้นมันจะทําใหแตละฝายนั้นจับจองและมอง
มาท่ีจังหวัดสตูลของเราในความเกงกลาสามารถในดานกีฬาเพราะฉะนั้น
ผมอยากฝากทานประธานฯผานไปยังผูบริหารเพ่ือท่ีจะนัดกําหนดวัน
เวลาและวางแผนแบงกลุมแบงงานแบงความรับผิดชอบของกีฬาแตละ
ฝายและคนหานักกีฬาไมวาจะจัดแขงขันกีฬาสีภายในเพ่ือท่ีจะคัดตัวคน
ท่ีจะเปนตัวแทนของเราเพ่ือเขาไปแขงขันในเดือนมกราคม ท่ีจะถึงซึ่ง
เปนหวงในดานความเปนจังหวัดเล็กๆของเราซึ่งมีบุคลากรเพียงนิดเดียว
แตกีฬาปนี้ทราบขาวมาวามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกติกาตางๆ
มากมายซึ่งถาเราไมมีการเตรียมการตั้งแตเนิ่นๆเราอาจจะไมไดเหรียญ
รางวัลกลับมาก็เปนไปได ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณสานิตย   ยอดรุง
นายสานิตย   ยอดรุง - ผมมีเรื่องท่ีชาวบานฝากมาใหผมพูดแหลงทองเท่ียวของชายหาด

ราไว ตําบลขอนคลาน ตอนนี้มีขยะเต็มไปพอดีชาวบานบอกมาวามันจะ
ใกลถึงวันฮารีรายอ พอดีแหลงทองเท่ียวตรงนั้นคนไปเท่ียวปหนึ่ง
ประมาณเปนหม่ืนถึงสองหม่ืนคนผมฝากทานประธานฯผานไปยังฝาย
บริหารใหไปดูแลดวย  ขอบคุณครับ



๙

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ
นายอะหมาด   หลงจิ - มีอีกเรื่องหนึ่งเก่ียวกับเรื่องการนําเสนอเรื่องตางๆยกตัวอยางวัน

กอนผมไดนําเสนอเรื่องฝากทานนายกฯเก่ียวกับเรื่องทางหลวงชนบทท่ี
ไดมาติดตั้งไฟแสงสวางบนถนนแตวาเขาไมมาเปดใหใชตรงนั้นทีนี้ถาเปน
กรณีอยางนี้ผมอยากจะใหเขาประสานหนวยงานและใหทางหนวยชางไป
ประสานถาไปประสานแลวอยากจะใหคําตอบจาหนวยงานเปนลาย
ลักษณอักษรหรือใหมาแจงในท่ีประชุมทราบดวยไมใชวาแจงไปแลวเราก็
ไมไดรับคําตอบจากตรงนี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม เชิญรองนายกฯแถลง
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ในคําถามท่ีทานสมาชิกฯถามมาผมคงไมตอบรายละเอียดในชวง

นี้ผมจะนําเรียนทานนายกฯใหทราบตั้งแตเรื่องการแกไขเรื่องยาเสพติด
การแบงเขตเลือกตั้ง เสนทางหนองสรอย ซึ่งทราบมาวาทางกองชางก็ได
ดําเนินการอยูและก็เรื่องนั้นทานนายกฯก็รับทราบและก็ดําเนินการอยู
สวนเรื่องกีฬา อบจ.คัพ  ท่ีจัดท่ีจังหวัดชุมพรปนี้ เรื่องความสะอาดของ
หาดราไว และก็เรื่องไฟสวางบนถนนสายจุฬาภรณ ซึ่งไดทราบจากกอง
ชางมาวาไดดําเนินการแกไขในสวนนี้อยู ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนอีกไหม ถาไมมีผมขอเลิกประชุม
เลิกประชุม - เวลา  12.40 น.


