
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕8 

วันที่   24  มีนาคม   ๒๕๕8 

เวลา    09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 
 ๑.  นายจ ารูญ   ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๒.  นายอนุสรณ์    มรรคาเขต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  1 
 ๓.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คนที่  2 
 ๔.  นายย ามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง      เขต  ๑ 
 ๕.  นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  3 
 6.  นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  4 
 7.  นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  5 
 8.  นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  7 
 9.  นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  8 
10. นายสมพล   อาด า สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง       เขต  9 
11. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  1 
๑2. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู      เขต  3 
๑3. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  4 
๑4. นายเอียด    ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  ๕ 
๑5. นายประเสริฐ  แซ่อ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  1 
๑6. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  2 
๑7. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  1 
18. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  3 
19. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  1 
20. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  2 
21. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอท่าแพ      เขต  ๑ 
๒2. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอท่าแพ      เขต  ๒ 
๒3. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอมะนัง      เขต  1 
 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 
1.  นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  6 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 2.  นายรอสี   ใบกาเด็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  1 
 3.  นายสมมาตร  มานะกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  2 
 4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 5.  นายวรรโณ  เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 6.  นายกอหรี   ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 7.  นายวิบูลย์  โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 8.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 9.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว ผู้อ านวยการกองกิจการสภา ฯ 
12. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
13. นางบุญยืน   รัตนชาตรี ผู้อ านวยการกองคลัง 
14. นายมงคล  ชุมทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑5. นายอมาตย์  สุปราณี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑6. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผู้อ านวยการกองพัสดุฯ 
17. นางอรรถยา  อารีกุล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
18. นางสาวนิรัตน์  เล็กสมสันต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
๑9. นายสุพจน์  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ๗ 
20. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  7 
21. นายอรุณ  อาด า นักบริหารการศึกษา  7 
22. นายมารุต   โขขัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
23. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
24. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25. นายปรีชา     อ่อนประชู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
26. นายสุเรน   ตาเดอิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
27. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
28. นายอับดุสลาม จอหวัง ครูอาสาพัฒนากีฬา 
29. นางสาวฮามีด๊ะ  กองบก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสตูล 
30. นางสุปรีดา  บุญกูล พ่ีเลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษสตูล 
31. นางสาวสุรัยญา  เล็งเจ๊ะ พ่ีเลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษสตูล 
32. นางพรศิริ  เกื้อสกุล พ่ีเลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษสตูล 
33. นางสาวบัสซเล๊าะ  เล็งเจ๊ะ พ่ีเลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษสตูล 
34. นางสาวนัฏฐา   หมันหย่อง พ่ีเลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษสตูล 
35. นางสาวปาริฉัตร  ตุกังหัน พ่ีเลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษสตูล 
36. ด.ช.ฟายัช  ทิ้งปากถ้ า เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
37. ด.ช.มุมิน  แดหมัน เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
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38. ด.ช.สุขสันต์  หวันยาหวา เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
39. ด.ช.หวันดารุส  นารีเปน เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
40. ด.ช.ปิยณัฐ  ปานกลาย เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
41. ด.ช.ศิรินกา  ศิริ เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
42. ด.ญ.ศศินา  ใจระนุก เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
43. ด.ญ.นัฐนิชา  ยะระ เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
44. ด.ญ.นุรอัยนี  เด็งเจ๊ะ เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
45. ด.ช.ฮูซัยนี  เด็งเจ๊ะ เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล 
46. นางสาวสุกัญญา  อาด า ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
47. นางนุศรา  ดาเจ๊ะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
48. นายทวีศักดิ์  เล็กสุด นักบริหารนโยบายและแผน 
49. นางธนพร  สังฆโต เจ้าพนักงานธุรการ 6ว 
50. นายนพรัตน์  ชื่นกิจรุ่งเรือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
51. นางสาวนุจรี   ปิติเศรษ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
52. นางสาวอมรรัตน์  นภาพงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
  

เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น 
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ข้อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - บัดนี้ท่านสมาชิกฯได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ 
นายสะหรี   พันหวัง ประธานสภาฯขึ้นท าหน้าที่    ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น  
ประธานสภาฯ - เชิญนั่ง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านรอง 
นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย ์ นายกฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ  ทุกๆท่าน ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ 

ผู้อ านวยการกอง ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2558  เพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบเรื่อง
ส าคัญต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1  
ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม  รายงานโครงการด าเนินการ 
ประธานสภาฯ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558   

ไตรมาสที ่1   
 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 
ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   
ประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2557  เม่ือวันที่  23  ธันวาคม  2557  เชิญ

เลขานุการตรวจรายงานการประชุม แถลง 
เลขานุการตรวจรายงานการประชุม - คณะกรรมการตรวจรายงานได้ท าการตรวจรายงานการประชุม 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา สภาโดยได้ตรวจทานตัวอักษรและประโยคของถ้อยค าอภิปรายตลอดจน

มติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้ถูกต้องตรงกับเทป
บันทึกเสียงและการอภิปรายที่ถูกต้องตรงกับผู้อภิปรายที่ท าการ
อภิปรายในการประชุมครั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตรวจรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยจึงได้น าเสนอต่อสภา
พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุม  เชิญคุณศิริศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล     

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงในถ้อยค าที่ว่า ผมขออนุญาตแก้ไข
รายงานการประชุม หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 3 ในส่วนที่ผมได้อภิปราย  ค า
ว่าแต่ที่ใช้รถยนต์  ค าว่า “แต่” เปลี่ยนเป็น แก๊ซ   

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณหรน  อุศมา 
นายหรน  อุศมา - ผมได้ฟังเลขานุการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจทาน

ถูกต้องทุกตัวอักษร พร้อมกับถอดเทป ผมไม่เข้าใจอยู่ประโยคหนึ่ง 
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 16  ค าว่า สมาชิกฯหลาย  ผมไม่เข้าใจ ขอฝากท่าน
ประธานช่วยชี้แจงด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ค าว่า หลาย ก็คือ ตกค าว่าท่าน ให้เพ่ิมเข้าไปก็จบ 
ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - อยากจะให้แก้ไขถ้อยค าย่อหน้าสุดท้าย หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 1  

และบรรทัดที่ 9 ที่ว่า  มีเรื่องจะสอบถามไปยังฝ่ายบริหารนั่นก็คือเรื่อง
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จอในนี้เขียนว่า จอ LCD ขอให้เปลี่ยนเป็นจอ LED  และก็บรรทัดที่ 9 ที่
มีถ้อยค าว่า ผมก็เลยไม่แน่ใจว่า จอLCD เปลี่ยนเป็น จอLED  ขอฝากไว้
แค่นี ้

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  19  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม        

โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เอกฉันท์   
 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที ่ 3 - เรื่องที่เสนอมาใหม่ 
ประธานสภาฯ   3.1  โอนป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (จอ LED หน้าโรงพัก) 

ในเทศบาลเมืองสตูลสามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หรือด าเนินการปรับปรุง
บ ารุงรักษาให้มีสภาพที่ ใช้งานได้โดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็ขอแถลงโอนทรัพย์สินป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอลที่ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองสตูล ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
เนื่องจากป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอลซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล 
เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ก่อสร้างในปี
พุทธศักราช 2557  งบประมาณการก่อสร้าง จ านวน 1997000.- 
บาท  รหัสพัสดุ 185-58-0005  มีหนังสือจากเทศบาลเมืองสตูล ที่ 
สต.52008/2543  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน 2557  เรื่องขอรับ
โอนป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล เพ่ือให้เทศบาลสามารถบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้
เทศบาลเมืองสตูลทดลองใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ ดังกล่าวจนกว่าจะได้รับ
โอนเพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบ ารุงรักษากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึ งเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจาณาการขอรับโอน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในครั้งนี้ให้กับเทศบาล
เมืองสตูล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2535  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 9 พุทธศักราช 2553  ข้อ 155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือ
ได้รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย
การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึงจึงขอ
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เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการโอนทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์   มรรคาเขต - เรื่องนี้ผมก็เกิดความรู้สึกว่า จอLED ดังกล่าว ซึ่งเป็น

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดสตูล  ซึ่งก็ใช้งบเกือบ 
2,000,000.-บาท แต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราไม่สามารถที่จะด าเนินการ
ได้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นการแสดงถึงศักยภาพของเราเหมือนกันว่าในเรื่อง
ของความพร้อมในเรื่องของประสิทธิภาพ ในเรื่องของการบริหารจัดการ 
คือผมว่าน่าจะยังไม่ถึงเวลาที่จะโอนให้เขาก่อนเราน่าจะมีวิธีการอย่าง
อ่ืนหรือไม่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการเองก่อน และอีกอย่างที่ว่าค่าใช้จ่ายที่
ต้องรับภาระในตัวนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราคาดว่าไว้ล่วงหน้าแล้วทีนี้เมื่อ
ถึงเวลามีปัญหาว่าค่าใช้จ่ายมาเป็นตัวก าหนดในการโอนไปให้เขาผม
ค่อนข้ างจะไม่ สบายใจเพราะว่ าอย่ างน้ อยงบประมาณเกื อบ     
2,000,000.-บาท  ถ้าเอาไปท าถนนแถวบ้านผมที่เป็นถนนที่ช ารุด 
อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ ผมก็เลย
สอบถามว่าค่าใช้จ่ายที่ว่าต้องแบกภาระต่อเดือน มันเป็นยังไง   

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ แถลง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  - ผมอยากจะเรียนชี้แจงอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วป้ายดิจิตอล เราได้

พิจารณาในจุดที่เหมาะสมในการติดตั้งซึ่งคิดว่าจุดไหนที่จะเกิดประโยชน์
สูงสุดกับพ่ีน้องคนสตูล แต่เรามองประเด็นถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตรง
นั้น คนจะได้เห็นค้นผ่านเข้าผ่านออกก็จะได้รับทราบข่าวสารด้วยคิดว่า
จุดนั้นน่าเป็นจุดที่ได้ประโยชน์สูงสุด ในการพิจารณาจุดติดตั้งในครั้งแรก 
และเมื่อด าเนินการติดตั้งผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วจะอยู่ที่เรา 
อยู่ที่เขามันก็เป็นการบริการสาธารณะเหมือนกัน ถ้าหากว่าเรามาบริหาร
จัดการเองเราก็จะต้องรับข่าวสารจากหน่วยราชการต่างๆที่เขามาขอให้
ออกและก็ด าเนินการออกกันไป ประเด็นปัญหาจริงๆแล้วมันอยู่ที่
ค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วไม่ใช่ค่าซ่อมแซมตัวหลักจริงๆคือค่าไฟฟ้า ผม
อยากจะเรียนจริงๆแล้วเดือนหนึ่งๆค่าไฟฟ้าเป็นหมื่น การที่อยู่ในกับ
เทศบาล และเขาก็พ่วงไฟสาธารณะเทศบาลมีสิทธิใช้ไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่ง
อาจจะไม่ต้องช าระค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า แต่ถ้าหากว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ไปบริหารจัดการเราจะต้องเสียค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
เพราะเราไม่มีข้อยกเว้นแต่เทศบาลเขามีข้อยกเว้นตรงนี้ คือความ
แตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือเราเอามาบริการสาธารณะซึ่งผมเข้าใจว่ามัน
ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าอยู่กับเทศบาลนี้ ไฟฟ้า
เราสามารถใช้ฟรีได้ในเรื่องของการให้บริการการขอประชาสัมพันธ์อะไร
ต่างๆอยู่ที่เขาอยู่ที่เรามันก็ค่าเท่ากันเราท าแผ่นไปให้เขาก็ออกให้ก็ถือว่า
ช่วยกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่โอนให้เทศบาลเมืองมันน่าจะเป็นสิ่งที่
ดีที่สุดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก็ขอชี้แจงเพียงแค่นี้ 
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ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ
ตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  
  ต่อไปข้อ 3.2  โอนทรัพย์สินให้แก่ส่วนราชการและหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  จ านวน  4  รายการ   
 3.2.1  ศาลาที่พักตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอควนโดน  โอนให้

อ าเภอควนโดน  
 3.2.2   โรงจอดรถตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอท่าแพ  โอนให้

ส านักงานที่ดินอ าเภอท่าแพ 
 3.2.3   ศาลาประชาคมตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอท่าแพ  โอน

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแพ 
 3.2.4  อาคารเก็บพัสดุตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอท่าแพ  โอน

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแพ  เชิญนายกฯแถลง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็ขอเสนอขอความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ด้วยอ าเภอควนโดน และอ าเภอท่าแพ แจ้งความ
ประสงค์ขอรับโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวม 
จ านวน  4 รายการ ดังนี้  

 1.  อ าเภอควนโดนประสงค์ขอรับโอนศาลาที่พักตั้งอยู่บริเวณศูนย์
ราชการ อ าเภอควนโดน จ านวน 1 หลัง ได้มาเมื่อปีพุทธศักราช 2535 
งบประมาณก่อสร้าง 81,084.-บาท  

 2.  ส านักงานที่ดินอ าเภอท่าแพประสงค์ขอรับโอนโรงจอดรถซึ่งตั้งอยู่
บริเวณศูนย์ราชการ อ าเภอท่าแพ จ านวน 1 หลัง ได้มาเมื่อพุทธศักราช 
2539 งบประมาณก่อสร้าง 85,000.-บาท  

 3.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแพ ประสงค์จะขอรับโอนศาลา
ประชาคม ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการ อ าเภอท่าแพ จ านวน 1 หลัง ได้มา
เมื่อปีพุทธศักราช 2537 – 2538  งบประมาณก่อสร้าง 796,400.-
บาท และอาคารเก็บพัสดุซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการท่าแพ จ านวน 
1 หลัง ซึ่ งได้มาเมื่อปี พุทธศักราช 2540 งบประมาณก่อสร้าง 
749,987.-บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆอัน
เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น ปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ไม่ได้ประโยชน์เพ่ือไม่ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดูรักษาหรือ
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ปรับปรุงซ่อมแซม จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ให้แก่ส่วนราชการและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนดังกล่าวข้างต้นต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  19  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไป ข้อ 3.3  เรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เสนอผู้มี

ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เกี่ยวกับรังนกอีแอ่น   จ านวน  
4 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้หมดวาระในวันที่  27  
กุมภาพันธ์ 2558  ดังนี้  

 3.3.1  นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  อยู่ในต าแหน่ง 1 วาระ  (4 ปี ) 
 3.3.2  นายอนุสรณ์  มรรคาเขต     อยู่ในต าแหน่ง 2 วาระ  (8 ปี ) 
 3.3.3  นายนูรุดดีน  ยาหยาหมัน    อยู่ในต าแหน่ง 2 วาระ  (8 ปี ) 
 3.3.4  นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย์     อยู่ในต าแหน่ง 2 วาระ  (8 ปี )  
  ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอ เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมขอเสนอชื่อ 1. นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ 
 2. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว 
 3. นายอรุณ  โต๊ะลาวัล 
 4. นายสานิตย์  ยอดรุ่ง  
 ขอผู้รับรองด้วย   
ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนจะเสนออีกไหม ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าเป็นเอกฉันท์  

ต่อไปข้อ  3.4 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือ

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ. ....  
ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯแถลง   
นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย ์   
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเรื่อง กา 
นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ. ... ก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนท า
ความเข้าใจกับสมาชิกฯว่าตามร่างเดิมที่ส่งไปให้ท่านเมื่อตอนแจก
เอกสารเชิญมาประชุมมีข้อความที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อย ค าว่า 
“และ”กับค าว่า “หรือ” เนื่องจากร่างเดิมใช้ค าว่า “และ” เป็นสถานที่
และทรัพย์สินผมพิจารณาแล้วบางครั้งในการขออนุญาตจริงๆแล้วมัน
ไม่ ได้ควบกันเพราะว่าบางคนขอใช้สถานที่ ไม่ ได้ขอใช้ทรัพย์สิน 
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เพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตแก้ไขเป็นอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือ
ทรัพย์สินซึ่งผมเข้าใจว่าทุกท่านคงได้รับเอกสารใหม่กันเรียบร้อย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้ด า เนินการก่อสร้า ง อาคาร
ส านักงาน ห้องประชุม สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล อาคารบ่อน้ าพุ
ร้อน สวนสาธารณะทุ่งราไว ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและได้จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่หรือทรัพย์สิน
อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองรับการ
ใช้บริการของหน่วยงานอ่ืน เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี
ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สถานที่หรือทรัพย์สินดังกล่าว อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๔๕ (๑) มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๙ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๗ (๒๖) 
มาตรา ๒๔ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้
ประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๑  ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงขอ
เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. .... เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลพิจารณาและให้ความเห็นชอบ  เรียนท่านประธานสภาฯอีกนิด
เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาและก็ยุ่งยากผมก็ขอให้สภาพิจารณา 3 
วาระรวด   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - ผมยังไม่เข้าใจว่าการเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ าร้อนนั้นจะเก็บ

เท่าไหร่ เก็บยังไง ผมยังไม่เข้าใจว่าเห็นเขียนว่าไม่เกิน 100 บาท  
ประธานสภาฯ - ต่อไปผมจะขอมติตามที่นายกฯขอพิจารณา 3 วาระรวดเดียว 

ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  19 เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์   มีสมาชิกฯท่านใดที่จะ

อภิปรายในวาระรับหลักการที่นายกฯแถลง เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - ผมต้องขอท าความเข้าใจกับท่านประธานฯสักนิดวันนี้ผม

อาจจะพูดไม่ชัดเจนก็ต้องขอบอกประธานฯว่าประเด็นไหนที่ไม่
ชัดเจนก็สอบถามได้ที่ผมถามก็คือว่าการเก็บค่าธรรมเนียมของบ่อ
น้ าพุร้อนเราจะเก็บเท่าไหร่  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
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นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - เนื่องจากว่าเป็นข้อบัญญัติพอดีท่านประธานฯลืมให้สมาชิกฯ
ได้อภิปรายในวาระที่ 1 ก่อนว่าใครจะอภิปรายยังไง ทีนี้ท่านก็มาขอ
มติผมก็เลยคิดว่าเห็นของท่านเส็น ยาประจัน ก าลังอภิปรายอยู่ทีนี้
ท่านก็บอกว่าไม่อยู่ในวาระผมก็เลยงงๆและก็สมาชิกฯในที่ประชุมก็
งงอยู่  

ประธานสภาฯ - เมื่อตะกี้ท่านเส็น ยาประจัน อภิปรายในเรื่องของบ่อน้ าร้อน
วาระนี้ไม่ใช่เรื่องของบ่อน้ าร้อนเป็นวาระของเรื่องรับหลักการที่นายก
ฯแถลงไปมันคนละประเด็น  เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 

นายเส็น  ยาประจัน - ผมเข้าใจอย่างนี้ตามที่ท่านนายกฯรายละเอียดรับหลักการเมื่อ
รับไปแล้วก็น่าจะจบวาระที่ 2 ที่  3 ก่อน ตรงนั้นเราจะอภิปราย
ความชัดเจน ผมเข้าอย่างนั้นจะถูกหรือเปล่าผมยังไม่ทราบ  

ประธานสภาฯ - ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯชี้แจง  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ว่าโดยหลักการจริงๆแล้วคือเมื่อ

สักครู่ท่านเส็น ยาประจัน เสนอในเรื่องของบ่อน้ าพุร้อนจริงๆแล้ว
ข้อบัญญัติของบ่อน้ าพุร้อนที่ท่านเสนออภิปรายมันในอีกวาระหนึ่งใน
เรื่องของการน าเสนอในเรื่องของบ่อน้ าพุร้อนแต่ในวาระนี้ เป็น
ข้อบัญญัติในเรื่องของเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้สถานที่หรือ
ทรัพย์สินซึ่งบ่อน้ าพุร้อนไม่ได้อยู่ในรายการนี้ตอนนี้โดยหลักการนี้ก็
ก่อนรับหลักการนี้ก็ควรจะให้สมาชิกฯได้อภิปรายในเรื่องของการจะ
รับหลักการหรือไม่รับหลักการยังไงก่อน ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม
รายละเอียดเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันจริงๆข้อบัญญัติในเรื่องของ
อนุญาตให้ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินตอนนี้โดยสาระส าคัญเดิมทีเราไม่
มีข้อบัญญัติอยู่เพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเอกชนมาขอใช้ทรัพย์สินเรา 
เราก็ ไม่สามารถจะเก็บค่าธรรมเนียมได้ เพราะว่าในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจะต้องให้สภาออกข้อบัญญัติให้เรียบร้อยก่อนเราก็ใช้
วิธีการรับบริจาคซึ่งก็แล้วแต่ใครจะให้เราเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าหากว่ามี
ข้อบัญญัติออกมาซึ่งในข้อบัญญัติฉบับนี้ผมอยากจะเรียนว่าห้อง
ประชุมจะให้คิดค่าอัตราไม่เกินวันละ 5,000 .- บาท ซึ่งจริงๆแล้ว
ห้องประชุมเรามีหลายๆขนาดมีหลายๆห้องตอนนี้ในรายละเอียด
ข้อบัญญัตินี้ให้อ านาจนายกฯไว้ว่านายกฯจะไปก าหนดรายละเอียด
ในแต่ละห้องเท่าไหร่อะไรยังไงหรือบางรายจะยกเว้นบางรายจะไม่
เก็บนั่นให้อ านาจกับฝ่ายบริหารในการด าเนินการส่วนรถสุขา
เคลื่อนที่ก็ให้คิดอัตราวันละไม่เกิน 3,000.-บาท ซึ่งโดยหลักการผม
คิดว่าผมคงจะต้องไปแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการชุดที่พิจารณาตรงนี้ก็คงจะประกอบด้วยนายก
ฯเป็นประธานหรืออาจจะมีสมาชิกฯเป็นตัวแทนและก็หัวหน้าส่วน
ต่างๆเข้ามาพิจารณาความเหมาะสมว่าห้องประชุมไหนควรจะเก็บสัก
เท่าไหร่มีหลักการยังไง ซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดเข้าใจว่าถ้าหากว่า
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ก าหนดลงไปในรายละเอียดข้อบัญญัติเลยเกิดวันหลังมันไม่เหมาะสม
มันก็ต้องมาขออนุมัติสภาฯแก้ไขอีกซ่ึงยุ่งยากสภาฯเราประชุมปีละ 2 
ครั้งเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นก็เลยยกการตัดสินใจในเรื่องของการ
ก าหนดราคาที่ชัดเจนไว้ให้กับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งก็น่าจะเป็น
เหตุผลที่ดีกว่าก็เลยน าเสนอรายละเอียดมาในลักษณะนี้ก็ขอเรียน
เชิญอภิปรายต่อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมก็ขอมติสมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบวาระรับหลักการ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  19  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเอกฉันท์  ต่อไปวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯโดยให้ประธานฯที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกฯ จะ
แปรญัตติหรือไม่เชิญพิจาณาตั้งแต่ข้อ 1 เป็นข้อๆตามล าดับไปจนถึง
ข้อสุดท้ายเมื่อไม่มีการแปรญัตติให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงาน 

เลขานุการสภาฯ - ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตให้ใช้
สถานที่หรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ. ..  

 ข้อที่ 1  ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีผู้แก้ไข   หากมีข้อแก้ไขข้อใดให้ท่าน
รายงานข้อที่ 1 ไปจนถึงข้อแก้ไข และข้อเสนอยังประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาผ่านวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 
ต่อไป   

ประธานสภาฯ - ต่อไปผมจะขอมติเห็นชอบผ่านวาระที่ 2  สมาชิกฯท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ   19  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ต่อไปวาระที่ 3  

ข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 52  ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ผมจะขอมติต่อที่ประชุมให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมจากการ
อนุญาตให้ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล  ท่านผู้ใดเห็นให้ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  19  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไปข้อ  3.5 
  3.5  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการบ่อน้ าพุร้อน พ.ศ. ...  
เชิญนายกฯ แถลง 
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง  การเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการบ่อน้ าพุร้อน  พ.ศ. ....  ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ก่อสร้าง  พัฒนาและปรับปรุง  บ่อน้ าพุ
ร้อน  หมู่ที่  4  ต าบลทุ่งนุ้ย  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  จน
แล้วเสร็จ  และจะเปิดให้บริการโดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บ่อน้ าพุร้อน  ซึ่งเป็นการอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
45(1)  มาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  พ.ศ.2540  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2552  
ประกอบมาตรา   17  (26 )   มาตรา   24  (13 )   แห่ ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และข้อ  4  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออก
ข้อบัญญัติเพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2541  ได้ก าหนดไว้ 

  ดังนี้   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จึงขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง  การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการบ่อน้ าพุร้อน  พ.ศ. ....  เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  พิจารณาและให้ความเห็นชอบ  
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้  ซึ่งเนื้อหาโดยสรุป  บ่อน้ าพุ
ร้อนให้เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ  ครั้งละไม่เกิน  100. -  
บาท   ก าหนด เป็นภาพกว้ า ง  ๆ  ในส่ วนของรายละ เ อียด  
ชาวต่างชาติเท่าไหร่  คนไทยเท่าไหร่  ก็คงต้องมีคณะกรรมการที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นผู้แต่งตั้ง  ก็คล้ายกับ
สถานที่เมื่อสักครู่  แต่ก าหนดอัตราขั้นสูงไว้เท่านั้นเอง  ว่าไม่เกินคน
ละ  100.-  บาท  ต่อครั้ง    กระผมขอให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแถลง  กระผม
ของมติในสภาแห่งนี้  ถ้าท่านเห็นชอบอนุมัติพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ก็ยกมือขึ้น   

เลขานุการสภาฯ - นับคะแนนเสียงได้  19  เสียง 
ประธานสภาฯ - ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านใดจะ

อภิปราย ในวาระรับหลักการ  เชิญครับ  ถ้าหากไม่มีผมขอมติ
เห็นชอบขอมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล   เรื่อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ
บ่อน้ าพุร้อน  พ.ศ.  .....  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  โปรดยกมือขึ้น  19  เสียง  ถือเป็นมติเอกฉันท์  การ
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พิจารณาวาระที่  2  ให้ที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  จะแปรญัตติหรือไม่  เชิญพิจารณาตั้งแต่ข้อ  
1  เป็นข้อ ๆ  ตามล าดับ  ไปจนถึงข้อสุดท้าย  เมื่อไม่มีการแปรญัตติ
ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  อ่านรายงาน   

 เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
เลขานุการสภาฯ - มีท่านใดแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ - เชิญนายอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - ผมขออนุญาต  ไม่รู้จ าเป็นต้องใช้ในการแปรญัตติหรือไม่  

เนื่ องจากมีค าถูกผิ ดนิด เดียว    ตามร่ า งข้อบัญญัติข้อที่   1    
“ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า”  ที่นี้ในนี้เขียนว่า  “ข้อบัญญัตินี้เรียกวา”  คือ
ไม่มีไม้เอก  ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ญัตติเต็มสภา  หรือว่าอย่าไง 

ประธานสภาฯ - คงจะผิดพลาดทางธุรการ  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

เลขานุการสภาฯ - ตา ม ที่ ส ภ า อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นจั ง ห วั ด ส ตู ล   เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการบ่อน้ าพุร้อน  พ.ศ. .... ข้อ  1  ถึงข้อสุดท้ายไม่ มีผู้แปร
ญัตติและไม่มีผู้แก้ไข 

ประธานสภาฯ - ผมขอมติเห็นชอบผ่านวาระท่ี  2  ผู้ใดเห็นชอบผ่านวาระท่ี  2  
โปรดยกมือขึ้น    

เลขานุการสภาฯ - มีผู้เห็นชอบ  19  เสียง   
ประธานสภาฯ - มีผู้ เห็นชอบ  19 เสียง   ถือเป็นเอกฉันท์   วาระที่   3  

ข้อบังคับการประชุม  ข้อ  52  ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่  ผมจะขอมติที่ประชุมให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ใช้บริการบ่อน้ าพุร้อน  พ.ศ. ....  ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือ
ขึ้น   

เลขานุการสภาฯ - มีผู้ยกมือเห็นชอบ  19  เสียง 
ประธานสภาฯ - มีผู้ยกมือเห็นชอบ  19  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
 3.6  ญัตติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ของกองช่าง  ค่าซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งวิมา –บ้านควนขัน 
เชิญนายกฯแถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ขอแถลงค าขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีพุทธศักราช 2558 ด้วยกองช่างมีความประสงค์จะ
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ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพุทธศักราช 2558  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูประโภค   

 รายการที่ 1.10  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต 
สายบ้านทุ่ งวิมาน – บ้ านควนขัน จ านวน 580000. -บาท  
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่บางช่วงไม่สามารถจัดท าไหล่ทางได้จ าเป็นต้อง
ตัดไหล่ทางออกไปเพิ่มเป็นความยาวของถนน จึงจ าเป็นต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังนี้ ข้อความเดิม กองช่างตั้งไว้ 580000. -
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลลืติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร  ระยะทาง 
1.26 กิโลเมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10080 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 
2558 – 2560 หน้าที่ 79 รายการที่ 30  ส่วนข้อความใหม่ ข้อ
แก้ไขเป็นกองช่าง ตั้งไว้ 580000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ไม่
มีไหล่ทางระยะ 0.674 กิโลเมตร และขนาดผิวจราจร  กว้าง 6 
เมตร ไหล่ทางข้างละ  1 เมตร  ระยะทาง  0.7545 กิโลเมตร หรือ
พ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 10080 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนด  และน ามาจากแผนพัฒนา 
3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พุทธศักราช 2558 – 2560  
หน้าที่ 79  รายการที่ 30  รายการที่แก้ไขก็เป็นรายการที่ใช้เป็น
อักษรตัวหนา ส่วนข้อความอ่ืนๆเหมือนเดิม รายละเอียดตามบัญชี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 29 บอกว่า
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึงจึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯที่จะอภิปรายไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  19  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
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 ข้อ 3.7  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558  ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ปรับปรุงห้องท างาน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เชิญนายกฯ  แถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็ขอชี้แจงค าแถลงของอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพุทธศักราช 2558  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก
คณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หรือ 
กจจ.สตูล ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดตั้ง
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8 / 2557 เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2557  ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นสัดส่วน สะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรจึงมีความประสงค์จะขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช
2558 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท
อาคารต่างๆรายการปรับปรุงห้องท างานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนด จ านวน 
993,000.-บาท  โดยขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานสาธารณะ
สุขงานโรงพยาบาลงบเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ รายการอุดหนุนส านักงานสาธารณะสุขจังหวัด
สตูลโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นของ
โรงพยาบาลควนกาหลง จ านวนเงิน 993,000.-บาท รายละเอียด
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว  ซึ่งผม
อยากจะเรียนว่าในส่วนนี้ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลควนกาหลง
แล้วเขาบอกว่าปีนี้เขาก็ไม่มีความพร้อมที่จะด าเนินการเขาจะขอ
ด าเนินการในปีหน้าเพราะฉะนั้นเงินนี้เราก็โอนมาใช้เป็นค่าก่อสร้าง
ตัวอาคารส านักงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตก่อนน่าจะเป็น
ประโยชน์มากกว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2541 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึงจึงเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 



~ ๑๖ ~ 

 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์   
 3.8  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2558  ของกองช่าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน  1,397,000.-บาท  เชิญนายกฯแถลง   

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็ขอชี้แจงค าแถลงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพุทธศักราช 2558  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ได้ประกาศเปิดทดลองให้บริการบ่อน้ าพุร้อน ต าบลทุ่งนุ้ยมาตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าใช้
บริการเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน
สามารถรองรับการบริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบให้ได้มาตรฐานเพ่ิมเติมซึ่งคิด
ว่าในรอบนี้ส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยถ้าท่านได้มีโอกาสไปที่บ่อน้ าพุร้อน
ท่านจะเห็นว่าริมถนนด้านหน้าบริเวณรั้วคูระบายน้ าต่ ากว่าตัวถนน
มากในส่วนนั้นคิดว่าจะปรับปรุงต่อขอบคูข้ึนมาให้เสมอกับถนนและก็
จะได้ถมพ้ืนถนนตรงนั้นให้ไปติดขอบคูมันจะได้มีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับ
จอดรถจักรยานยนต์หรืออะไรต่างๆได้เพ่ิมขึ้น และอีกส่วนคือป้อม
ยามที่มีอยู่เดิมจะปรับปรุงแบ่งส่วนให้เป็นห้องละหมาดด้านหลังซึ่ง
พิจารณาพื้นท่ีกันแล้วก็คงจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าป้อมยาม ในส่วน
ของร้านอาหารซึ่งช ารุดทรุดโทรมและก็มีปัญหาในเรื่องของประตู
เปิด-ปิด จะได้ปรับปรุงท าประตูเหล็กม้วนและก็อ่างที่เสียหายไปจาก
การถูกละเลยมานานก็จะปรับปรุงให้เรียบร้อยที่จะใช้บริการปัจจุบัน
นี้เราเปิดบริการบ่อน้ าพุร้อนคนมาใช้บริการวันหยุดเป็นพันๆคนวัน
ธรรมดาก็ประมาณ 200-300 คนทุกวันซึ่งถ้าหากว่าปรับปรุงใน
ส่วนนี้ให้เข้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆก็จะสะดวกขึ้น
ผมคิดว่าผมจะพยายามในการบริหารในส่วนของบ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย
เราลงงบประมาณไปครั้งที่แล้วประมาณ 14,000,000.-บาท รวม
ครั้งนี้อีกเกือบๆ2 ,000,000.-บาท ในการปรับปรุงก็คิดว่างบที่
ลงทุนไปจะพยายามบริหารจัดการในการเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการอย่างน้อยที่สุดให้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับนี้มากกว่าหรือ
ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายประจ าไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
บริการค่าไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนี้เท่าที่ประมาณการเดือนๆหนึ่งก็ประมาณ
หนึ่งแสนกว่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามบริหารจัดการให้อยู่ในวัน
ละประมาณ 5,000.- บาท ก็ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ลงทุนให้บริการสาธารณะกับประชาชนในส่วนของการบริหารจัดการ
ตรงนี้เราคงจะไม่ต้องใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล เข้าไปบริหารจัดการถ้าหากว่าเราบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม
ผมเข้าใจว่าในอนาคตอาจจะสร้างก าไรให้ดับองค์การบริหารส่วน



~ ๑๗ ~ 

 

จังหวัดสตูล เพ่ือมาชดใช้เงินลงทุนที่เราได้ลงทุนไปนั่นคือแนวคิด 
ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 
ดังนี้ โอนเพ่ิมในหมวดของค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประเภท
ค่าบ ารุ ง รั กษาหรือซ่อมแซมที่ ดิ น  และสิ่ งก่อสร้ า ง  จ านวน 
1,797,000.-บาท โดยโอนลดจ านวนรวม 1,797,000.-บาท จาก  

 1.  งบกลางส ารองจ่าย จ าวน  1,000,000.-บาท  
 2.  งบเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล โครงการพัฒนาศักยภาพดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านโรคหัวใจโรงพยาบาลมะนัง จ านวน 797,000.-บาท 
ซึ่งในรายการนี้ก็ได้รับการหารือจากทางโรงพยาบาลมะนังว่าเขาจะ
ท าโครงการในปีหน้า รายละเอียดตามบัญชีโอนก็ได้แจกจ่ายให้กับ
ทุกท่านแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นซึ่งเพ่ือให้เป็นไปเป็นตามระเบียบที่อ้างถึงจึงขอเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดท่ีจะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ  

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไมเ่ห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ  
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไป ข้อ 3.9  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พุทธศักราช 2558  ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ค่า
จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์เหล็กส าหรับใช้งานประจ าสนามกีฬากลาง อบจ.
สตูล จ านวน  48,300.-บาท  เชิญนายกฯแถลง  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็ขอแถลงค าแถลงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพุทธศักราช 2558 ด้วยสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล เปิดให้บริการประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกก าลัง
กายและจัดกิจกรรมส่วนรวม รวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆเช่นการแข่งขันฟุตบอล ดิวิชั่น 2 การแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การแข่งขันกีฬาข้าราชการ การแข่งขันกีฬาของ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเพ่ือให้การรองรับการ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักกีฬาและกรรมการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพุทธศักราช 2558 โดย
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์เพ่ือใช้งานประจ าสนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จ านวน 48300.-บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้   ตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู กว้างไม่ต่ ากว่า 90 
เซนติ เมตร สูงไม่ต่ ากว่า 180 เซนติเมตร ลึกไม่ต ากว่า 44 
เซนติเมตร  จ านวน 6 ชุด  ส าหรับเก็บของในห้องพักนักกีฬาซึ่งมีทีม
เหย้ากับทีมเยือน ก็คงจะเป็นห้องละ 3 ชุด และก็ตู้ล็อคเกอร์ 6 
ประตู  กว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติ เมตร สู งไม่ต่ ากว่า 180 
เซนติเมตร ลึกไม่ต่ ากว่า 44 เซนติเมตร  จ านวน 1 ชุด  ส าหรับเก็บ
ของในห้องพักกรรมการผมอยากจะเรียนว่าในส่วนของล็อคเกอร์ตรง
นี้ ตอนนี้เราถูกคณะกรรมการที่มาตรวจสอบในการจัดการแข่งขันใน
เรื่องของดิวิชั่น 2 ให้ความเห็นว่าของเรายังไม่มีความพร้อมตรงนี้ผม
ก็เลยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้พร้อมซึ่งก็ต้องขออนุมัติสภาฯซึ่งราคาที่ตั้งตามท้องตลาดเนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และก็ได้
น ามาจากแผนพัฒนา 3 ปี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
พุทธศักราช 2558 -2560 หน้า 90 รายการที่ 1  ส่วนในรายการ
ของการโอนลด โอนลดจากหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน จ านวน 48300.-
บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได้แจกให้กับทุกท่าน
แล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ในข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึง
เสนอสภาท้องถิ่นจังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดท่ีจะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท์   
 ต่อไปข้อ 3.10  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัย

สามัญ สมัยที่ 2  พ.ศ.2558  และสมัยแรกของปีถัดไป  ขอเชิญ
สมาชิกฯเสนอ  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 



~ ๑๙ ~ 

 

นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี
พุทธศักราช 2558  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  และก็
สมัยแรกของปีถัดไป ผมขอเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559   

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญนายกฯ   
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  - ก็เป็นวาระเพ่ิมเติม  ก็ขอชี้แจงค าแถลงขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ตามที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ได้ประกาศเปิดทดลองใช้บริการบ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย ก็มี
ผู้ใช้บริการมากตามที่ได้กล่าวไปแล้วอยากจะเรียนว่าในการบริหาร
จัดการในการล้างบ่อซึ่งจ าเป็นจะต้องท าทุกวันเราไม่มีเครื่องมีที่มี
ประสิทธิภาพในการล้างจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อเครื่องถีบน้ าแรง
เพราะว่าลักษณะบ่อน้ าร้อนของเรา เราท าเป็นลักษณะหินธรรมชาติ
ซึ่งมีมุมอะไรต่างๆค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นในแต่ละวันจะมีตะใคร่
น้ าเข้าไปจับตามหินต่างๆเหล่านั้นซึ่งถ้าใช้แปลงถูนี้ก็คงจะเสียเวลา 
จ าเป็นต้องมีเครื่องฉีดน้ าแรงเพ่ือฉีดล้างท าให้การท างานได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โรงงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  จ านวน  1  เครื่อง 
ชนิดเคลื่อนที่ได้ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 110 บาร์ จ านวนเงิน  
8,000.-บาท โดยโอนลดจากงบกลางประเภทส ารองจ่าย จ านวน 
8,000.-บาท ตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 
อันนี้ก็ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ 27 ที่ได้อ้างถึงมาตลอด 
ก็เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึงจึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดท่ีจะอภิปราย  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - เรื่องท่ีท่านนายกฯได้อภิปรายในสภาฯก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ผมว่า

หาเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับรายงานการประชุมไม่เจอ และก็ที่อยู่บน
โต๊ะหาไม่เจอก็เลยไม่แน่ใจว่ามันได้เข้าบรรจุระเบียบวาระเมื่อไหร่ 
ผมก็เลยสอบถามจริงๆแล้วน่าจะรู้ล่วงหน้าแต่ทีนี้เมื่อน ามาเสนอในที่
ประชุมอย่างนี้ก็เลยดูรายละเอียดไม่ทัน  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณสุพจน์  นเรนทราช 
นายสุพจน์  นเรนทราช - ผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายการประชุมคือเพ่ิงได้รับเอกสารมาแล้ว  
นักบริหารงานทั่วไป 7 พอเขียนผิดเป็นระเบียบวาระ 3.10 จึงขอแก้ไขมาเป็น 3.11 

เอกสารได้แจกไปแล้ว ตามกฎหมายประธานสภาฯสามารถจะเปลี่ยน
ระเบียบวาระได้ในที่ประชุม  เพ่ิมเติมได้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชุมสภาก็จะเปลี่ยนให้ตามกฎหมายในระเบียบ ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาฯ 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - บอกตรงๆวันนี้ผมตามไม่ทันหลายเรื่องมาก ผมไม่ได้ว่าใคร

บกพร่องแต่ว่าด้วยการท างานบางครั้ง ผมก็ดูเอกสารที่ตั้งบนโต๊ะทั้ง
หมดแล้วพยายามดูตามในทุกๆเรื่องแต่ว่าก็ตามไม่ทันอยู่หลายๆเรื่อง
ที่เข้ามา ก็ฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯท่านใด
เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  18  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืนๆ   เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ประธานสภาฯ อภิปราย  เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - ผมจะขอหารือท่านประธานฯ 3 ประเด็น  ประเด็นที่ 1  สืบ

เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พบประชาชน เมื่อปีที่
แล้ว ที่โรงเรียนบ้านนาแก้ว อ าเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล คือวันนั้นผม
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแต่มีรองนายกฯคนที่ 1 เป็นประธาน มี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  บอกว่า เขาขอบ่อน้ าตื้นมา 3 ลูก เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในหมู่ที่ 3  ที่เกิดความแห้งแล้ง และก็สรุปวันนั้นได้เข้าใจว่า
ให้ประสานไปทาง นปค. แต่เขาได้ท าหนังสือไปแล้ว และทราบว่าวัน
นั้นอง๕การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก็บอกว่าเขาจะช่วยติดตามอีก
ทางหนึ่งแต่วันนี้ไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้ว  ส่วนประเด็นที่ 2  ก็คือ
หมู่ที่ 7 บ้านทางยาง วันนี้ก็ล าบากน้ าก็ไม่มีเขาจึงอยากจะขอบ่อ
บาดาล 1 ลูก  ถ้าไม่ได้บ่อบาดาลอาจจะเป็นบ่อน้ าตื้นจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ก็ได้ ส่วนประเด็นที่ 3  เนื่องจากว่าทาง
หลวงถนนสายละงู ตอนนี้มีการท าล็อคเป็นเกาะกลางบังเอิญก็มี
ช่วงหนึ่งกิโลเมตรที่ 14 หรือ 15 เขาได้ไปขุดคูไว้แล้วแต่ตอน
กลางคืนมองไม่เห็นเขาไม่ได้ท าเครื่องหมาย ก็ท าให้ประชาชนนั้น
เกือบจะตกคูเพราะว่ามันอันตรายมาก แล้วก็ฝากท่านประธานฯผ่าน
ไปยังนายกฯบอกว่าตรงนี้ในป้ายบอกว่าแขวงการทางเป็นผู้ควบคุม
งานแต่เราในฐานะสมาชิกฯสภาจังหวัดเป็นตัวแทนของพ่ีน้ อง
ประชาชนก็ต้องมารายงานต่อสภาฯและผ่านทางนายกฯประสานให้
ด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ก็สืบเนื่องจากการแข่งกีฬาที่จังหวัดพังงา ก็โชคดีที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ก็หวังว่ากลับมาจากแข่งกีฬาก็มีงานเลี้ยง
นักกีฬาพอดีท่านนายกฯก็บอกว่าไม่ว่างให้ผ่านงานว่าวก่อน แต่วันนี้
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ก็ผ่านงานว่าวแล้ว ถ้าท่านนายกฯจะเลี้ยงรับนักกีฬาก็ให้ก าหนดเวลา
ได้แล้ว ส่วนอีกเรื่องผมก็ขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ที่จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พบประชาชน ที่
โรงเรียนบ้านไร่วันนั้นก็ถือว่าประสบความส าเร็จพี่น้องประชาชนก็มา
มากท่านนายกฯก็ได้ตรงเวลา ก็ขอบคุณทุกรางวัลหลายสิ่งๆที่มอบให้
เขตของผม เขต 1  อ าเภอท่าแพ  ส่วนอีกเรื่อง ผมไปที่บ่อน้ าพุร้อนก็
ไปเห็นบ่อน้ าพุร้อนก็สวยดี แต่อยู่อย่างเดียวที่เห็นว่าไม่สวยก็คือป้าย
โครงการไม่ค่อยสวย ผมอยากให้เขียนป้ายสวยๆตัวเลขชัดๆก็ฝาก
ตรงนี้ไว้แค่นี ้

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 
นายอะหมาด  หลงจิ - วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะฝากไว้ 2 เรื่อง  เรื่องแรกคือ ในฐานะผมได้

เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมดูแล้วทุกวันมันค่อย
เสื่อมโทรม โดยเฉพาะเรื่องคลองดูสนม าบัง มีผู้ดูแลเยอะ มีทั้งกรม
เจ้าท่า หลายๆฝ่ายที่มีคนดูแล แต่ลองให้คณะกรรมการหรือว่า
สมาชิกฯหรือว่าท่านประธานสภาฯหรือท่านนายกฯเวลาว่างๆลองนั่ง
รถไปดูแถวๆบ้านควนหรือฉลุง ก็รู้สึกว่าตอนนี้ไม่น่าดูเลย ช่วงที่น้ า
ลึกท่วมเราไม่เห็นอะไร แต่ตอนนี้ไม่น่าดู ผมคิดว่าเราน่าจะท าให้เป็น
รูปธรรม และจากคลองขุดไปถึงฝายดูสน ว่ามันกี่กิโลเมตรจากดุสน
ถึงคลองขุดรู่สึกผมเช็คดูแล้วมัน 2 อ าเภอ กับ 5 ต าบล ที่ผ่านจากดู
สนถึงคลองขุดผมอยากจะให้เช็คดูว่าการที่เราจะไปท าความสะอาด
หรือว่าเราจะไปขุดลอก ในส่วนที่ขุดลอกจะเอาเครื่องจักรกลแต่
ตอนนี้กระแสที่ผมได้รับมาจากชาวบ้านเขาไม่ค่อยยอมรับ เอา
เครื่องจักรไปลงเพราะมันจะเสียระบบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาในสมัย
โครงการฮาราปันบารูก็เราได้มีบทเรียนมาแล้วตรงนั้นเขาไม่ต้องการ 
เขาอยากจะให้ใช้แรงงานคนของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านตรงนั้น ให้
เป็นค่าจ้างเพราะในช่วงนี้คนก าลังตกงานอยู่เราจะได้งบประมาณตัว
นี้เอาไปช่วยพ่ีน้องที่ตกงาน ในช่วงที่ยางพาราก็ไม่มีราคา ตรงนี้ผมว่า
ในช่วงฤดูร้อนน่าจะเอาแรงงานของชาวบ้านเพื่อจะให้ได้มีงานท าด้วย 
ในส่วนเรื่องที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินเมื่อวันที่ 
20  มีนาคม 2558  ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านก็ไปท าธุระที่ในอ าเภอ
เมืองและก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่ 3 แยกกองร้อย ตรงนี้ปรากฏว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ติดรถไปด้วยพอถึงในตลาดเขาบอกว่าขอยืมรถไป
กดเงินปรากฏว่า คอยจนสว่างเขาก็ไม่เอารถมาคืน และเราก็ไปแจ้ง
ความ พอเสร็จแล้วต ารวจเขาก็ไม่ให้ความสะดวก เขาก็หัวเราะ และ
ขอให้ไปเปิดกล้องวงจรปิดที่ 3 แยก เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือ และเขา
ก็มาร้องทุกข์กับผม เมื่อวานผมก็ไปหาเจ้าหน้าที่โรงพักสตูล จะไปขอ
เปิดกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือแต่ว่าผมขอ
บันทึกประจ าวันไปหาผู้ที่มีอ านาจเกี่ยวกับวงจรปิดปรากฏว่าผู้ที่มี
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อ านาจตรงนี้ในเขตเทศบาลคลองขุดตรงนี้ ผมก็เอาใบแจ้งความไปขอ
เปิดปรากฏว่ากล้องวงจรปิดทั้งหมดในเทศบาลคลองขุดใช้งานไม่ได้
สักตัวเดียว ผมว่าอยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ช่วยประสานด้วย เรื่องวงจรปิดนี้ส าคัญมาก ถ้าหากว่าใช้งานไม่ได้
เปรียบเสมือนก้อนเหล็กก้อนหนึ่งไม่รู้จะเอาไว้ท าไม ผมขอฝากไว้ด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 
นางสาวยาสนี  หลังจิ - ดิฉันมีเรื่องที่จะร้องเรียนท่านนายกฯคือมีถนนสายหนึ่งเป็น

สายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ที่บ้านควนสูงกาลูบี 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนที่ดิฉันรับต าแหน่งใหม่ดิฉันก็ได้
ให้ทางกองช่างได้ไปซ่อมปะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอมาตอนนี้ถนนก็
เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก เพราะว่าชาวบ้านใช้งานเป็นประจ าทางนี้
สามารถทะลุไปต าบลบ้านควนได้ เมื่อวานดิฉันได้ชวนทางกองช่าง
เข้าไปดูเขาบอกว่าถ้าปะหลุมคงจะไม่ได้ต้องสร้างใหม่ก็ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตรเศษๆ ก็อยากจะฝากท่านายกฯด้วย 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา - ดิฉันมีเรื่องของถนนสายเลียบคลองม าบัง หมู่ที่  5 ก็จะ

ขอขอบคุณนายกฯตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมแล้ว ชาวบ้านฝาก
ขอบคุณมาถึงนายกฯผู้อ านวยการกองฯและทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องนี้ด้วย และอีกเรื่องคือ เรื่องมิสสตูลที่ประกวดวันก่อนอยากจะ
ให้มีกฎระเบียบให้ชัดเจนกว่านี้เวลาสมัครให้ระบุด้วยว่าหมดกี่โมงวัน
ก่อนไม่มีมันทั่วไปและเปิดกว้างเกินเวลาบริหารจัดการเวลาที่จะ
พามิสสตูลไปในสถานที่ต่างๆเวลาไม่พออยากจะให้ช่วยดูแลตรงนั้น
ด้วยเพราะว่ายังไงก็เป็นน่าตาของจังหวัด และอีกเรื่องก็คือตอนที่ฉัน
ไปที่บ่อน้ าพุร้อนทุกอย่างดีหมดแต่ถังขยะมันอยู่ทางเข้าพอดีมันส่ง
กลิ่นไม่เหมาะที่จะวางตรงนั้นและได้มีโอกาสไปครั้งที่ 2 ไปกับคณะ
ที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีโอกาสได้พาคณะนี้ได้ไปเยี่ยม
ชมแต่พอเขาไปถึงเห็นถังขยะเขาท าหน้าไม่ค่อยดีการจัดระเบียบตรง
อ่ืนคือดีหมดเลย และเขาแนะน ามาเกี่ยวกับร้านค้าคือให้จัดระเบียบ
ให้ดีหน่อยเพราะว่ามันวางกันไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเท่าไหร่ยังไงก็
ฝากนายกฯฝากดูแลจุดนี้ด้วย   

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรราคาเขต - วันนี้ก็มเีรื่องท่ีจะเรียนต่อท่ีประชุม จ านวน 2 เรื่อง  เรื่องแรก 

คืออยากจะให้ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนั่นก็คือเรื่องความ
เดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านน้ าหรา ซึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับ
ความเดือดร้อนประมาณ 120  คน  มีประมาณ 25 ครัวเรือน 
ความเดือดร้อนที่ว่าก็คือไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนั้นก็มีส านักสงฆ์อยู่ 1 
แห่ง ซึ่งก็มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ด้วยซึ่งผมก็ได้รับฟังเรื่องราวและก็
สอบถามไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควนกาหลงแล้วเขาบอกว่าติด
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ปัญหาในเรื่องของงบประมาณและเขาได้ติดต่อไปที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งนุ้ย ซึ่งให้เหตุผลว่างบประมาณไม่พอซึ่งจุดนี้ผมคิดว่า
น่าจะเป็นกรณีที่ เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสามารถ
ที่จะด าเนินการได้น่าสงสารเพราะว่าคนที่อยู่บริเวณเขาเรียกว่า
บริเวณเขาวงจะเลยอ่างเก็บน้ าที่บ้านน้ าหราไปประมาณ 2 กิโลเมตร 
ซ่ึงเดิมชาวบ้านเขาก็อาศัยแสงไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่มีผู้บริจาคแต่
ปรากฏว่าแสงไฟฟ้าตัวนี้จากโซล่าเซลล์ปัจจุบันเสียใช้งานไม่ได้และก็
เขาก็เคยใช้เครื่องปั่นไฟปรากฏว่าเครื่องดังกล่าวก็ช ารุดเขาก็เลยมา
หาผมและก็ให้ผมช่วยเรียนต่อที่ประชุมสภาเพ่ือผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง  ส่วนเรื่องที่ 
2  เรื่องของบ่อน้ าร้อน  ผมจะเล่าที่มานิดหนึ่งว่าก่อนที่จะเป็นได้
ขนาดนี้เมื่อปี 2547 สมัยนั้นชาวบ้านเขาเกิดกระแสต่อต้านเขาไม่
ต้องการทีนี้ปรากฏว่าเราก็ต้องไปเคลียร์กับชาวบ้านว่าถ้ามีการ
พัฒนาขึ้นแล้วต่อไปรายได้ก็จะเข้ามาและก็ชาวบ้านก็สามารถที่จะใช้
ประโยชน์จากตรงนี้ในการท ามาค้าขายซึ่งสมัยที่ผมเข้ามาตอนแรก
คือนายกฯวิฑูร หลังจิ ก็ให้ผมไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระนองผมก็ไป
กับท่านสะหรี  พันหวัง ไปดูว่าเขามีวิธีการจัดการอย่างไรนอกจากนั้น
ท่านก็ให้ไปดูที่สันก าแพง ที่จังหวัดเชียงใหม่ เราก็ได้ข้อมูลมา
มากมายแต่ทีนี้ว่าที่ผมเห็นในปัจจุบันสิ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือเรา
จะให้มีห้องอาบน้ าที่เป็นห้องส่วนตัวซึ่งบางคนเข้ามาเขาไม่ชอบ
วิธีการแบบญี่ปุ่นเขาต้องการอาบแบบเปิดเผยแต่ว่าคนในบ้านเราเขา
ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ าแบบส่วนตัวอยู่ซึ่งผมไปดูท่ีพัทลุงเขา
ก็มีห้องน้ าแบบส่วนตัวโดยคิดค่าบริการชั่วโมงละ 200 บาท ที่
เชียงใหม่ก็มีห้องอาบน้ าแบบส่วนตัวชั่วโมงละ 200 บาท เช่นกัน ที่
ต าบลทุ่งนุ้ยผมก็อยากจะให้มีแบบนี้อยู่เพราะว่าบางคนเขามาเขา
บอกว่าเขาไม่อยากอาบน้ าในส่วนที่คนอ่ืนอาบแล้วนั่นคือส่วนหนึ่ง
และก็ที่ผ่านมาในเรื่องของการจัดการผมเรียนอย่างนี้ว่าฝ่ายบริหารไม่
ค่อยให้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกฯเท่าไหร่ เช่นในการไปบ่อร้อน
ไม่เคยแจ้งให้ผมทราบเลยในการเปิดพิธีต่างซึ่งชาวบ้านก็สอบว่าท าไม
ท่านสมาชิกฯไม่ไปผมก็บอกว่าเขาไม่ได้แจ้งนั่นคือประเด็นที่1 แต่ทีนี้
ว่าจากการที่ผมสังเกตผ่านมา 3 นายกฯแล้ว ที่ผ่านมาฝ่ายสมาชิกฯ
จะเข้าคุยกับฝ่ายบริหารเกือบทุกวันในห้องนายกฯจะเต็มไปหมดแต่ที
นี้ว่าของท่านจะมารับฟังเฉพาะในกรณีที่กฎหมายบังคับ เช่น ในการ
ประชุมสภาฯอะไรต่างๆแต่ว่าในเรื่องของการอยากจะรับฟังว่า
สมาชิกฯต้องการท าอะไรมีโครงการอะไรหรือว่าเสนอแนะอะไรก็ยัง
ไม่ค่อยดียกเว้นเรียกเดียวก็คือว่าจะเรียกประชุมเฉพาะข้อบัญญัติ
งบประมาณจะผ่านมาจะเข้าสภาฯถึงจะเรียกเข้ามา จริงๆแล้ว
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผมก็อยากให้เดินไปข้างหน้าไป
ด้วยกันได้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกฯอย่างน้อยก็มุมมองของ
หลายๆคนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าผมก็อยากจะฝากท่านประธานฯ
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วย  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 
นางสาวยาสนี  หลังจิ - ปีนี้รู้สึกว่างานว่าวของเราจัดใหญ่โตมาก ก็ต้องขอบคุณท่า

นายกฯที่ให้งบประมาณที่เยอะมากแต่มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยงานครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกฯและก็อีกอย่างหนึ่งถ้า
เป็นไปได้ปีหน้าอยากจะให้เวลาเปิดงานให้ค่ าหน่อยก็ได้เพราะว่ามอง
ไม่เห็นเลยและก็อีกอย่างเรื่องเกี่ยวกับที่ตั้งอาหารรู้สึกว่ามันติดขัดที่
ไฟเพราะตรงนี้ต้องต้อนรับแขกท่ีมาจากต่างประเทศก็อยากจะฝากไว้
ด้วย และอีกอย่างที่ ที่เราต้อนรับแขกต่างๆที่เกี่ยวกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ก็คือห้องประชุมชั้น 2 ไม่ทราบว่าแอร์ไม่ค่อยเย็น
วันก่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่งร้อนอยู่
เหมือนกัน ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญนายกฯ ชี้แจง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าใน

หลายๆเรื่องแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมากมายนักก็ยินดีที่จะส่งผ่านไปให้เช่น เรื่องถนนของท่าน 
เส็น ยาประจัน ที่เขาท าเกาะกลางขุดเป็นร่องอยู่ตรงกลางไม่มี
เครื่องหมายก็คงจะมอบหมายให้ทางฝ่ายสภาของเราแจ้งไปที่แขวง
การทางในเรื่องของการให้เครื่องหมายต่างๆให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ส่วนงานกีฬาของท่านสมหมาย  ตุกังหัน จริงๆแล้วผมอยากจะเรียน
ว่าเดิมทีเราก าหนดไว้แล้วว่าเราจะฉลองกันในวันที่ 3 เมษายน 
2558  แต่ปรากฏว่าเมื่อเราประชุมสมาพันธ์ทางจังหวัดตรังเขาจัด
งานวันยางพาราที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตรัง เขาก็เลยบอกว่า
ขอให้ไปร่วมงานกับเขาหน่อยเวลามันตรงกันเขาจัดเป็นช่วงเย็นวัน
ศุกร์ผมก็เลยบอกท่านปลัดฯว่าอย่างนี้เขาแจ้งทุกภาคส่วนแล้วกันว่า
เราจะเลื่อนไปหนึ่งสัปห์ดา เพราะฉะนั้นงานฉลองรางวัลของกีฬาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็คงจะไปจัดวันที่ 10 เมษายน 
2558 ก่อนสงกรานต์ ก็เรียนสมาชิกฯทุกท่านให้ทราบไว้ด้วย ใน
ส่วนของท่านอะหมาด  หลงจิ ในเรื่องของการลอกคลองผมอยากจะ
เรียนอย่างนี้ว่าผมเพ่ิงได้ยินข่าวรัฐบาลกลางตอนนี้คิดเหมือนท่าน
รู้สึกจะจัดสรรงบประมาณมาให้ทุกต าบลเลยที่จะพยายามให้
ประชาชนได้เสนอโครงการพัฒนาในส่วนของต าบลตัวเองโดยใช้
แรงงานเป็นหลักซึ่งเข้าใจว่าต าบลที่ติดกับคลองม าบัง คลองดุสน 
น่าจะใช้โอกาสนี้เสนอโครงการในลักษณะนี้เข้าไปเพ่ือ คือเป็นการตั้ง
งบคล้ายๆเงินผันออกมาให้ต าบลหนึ่งเท่าไหร่จะคิดงานยังไงก็ได้โดย
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เขาตั้งคล้ายๆเป็นกรอบไว้ว่าจะต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็คิดว่า
น่าที่จะสนองตอบกับที่ท่านต้องการได้ในส่วนนี้ส่วนเรื่องกล้องวงจร
ปิดใช้ไม่ได้นั่นเป็นเรื่องธรรมทั่วไปเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้พอมันผ่าน
ระยะเวลาไปสักปีหรือสองปีมันก็เสื่อมสภาพและก็บางครั้งถ้าหากว่า
การบ ารุงรักษาไม่ดีพอไม่เรียบร้อยมันก็ใช้กันล าบากท่านจะเห็นว่า
ผมเองไม่ค่อยได้เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยใช้งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพราะเราดูแล้วบางครั้งอาจจะมี
ประโยชน์แต่ว่าบางทีมันเสียก่อนที่จะได้ใช้แบบที่ท่านว่าซึ่งในส่วนนี้
ผมคิดว่าก็ต้องดูแลกันไปส่วนถนนควนสูงกาลูบีรับทราบอยู่ก็คงจะ
เข้าแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในรอบต่อไปบ่อน้ าร้อนที่
ท่านศิริเพ็ญ  ฮะอุรา  ได้ให้ความเห็นในเรื่องของกลิ่นขยะผม
อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าก็คงจะควบกับท่านอนุสรณ์มรรคาเขต ไปเลย
เพราะว่าบ่อน้ าร้อนตอนนี้ผมเองค่อนข้างจะเข้าไปดูแลบ่อย
พอสมควรตั้งแต่เปิดมาผมจ าได้ว่าผมเข้าไปไม่ต่ ากว่า 5 ครั้งแล้วใน
รอบเดือนที่ผ่านมาก็พยายามที่จะไปดูแลไปแก้ปัญหาอะไรต่างๆให้
เพราะว่าบ่อเปิดใหม่หลายๆอย่างยังไม่เข้าที่ผมคิดว่าในส่วนของการ
บริหารจัดการตรงนั้นอาจจะต้องผู้จัดการที่จะดูแลทั่วไปสัก 1 คน 
เพราะว่าบางครั้งนี้เราปล่อยให้เด็กอยู่เด็กท ากันอยู่บางทีเวลาเกิด
ปัญหาขึ้นก็ไม่สามารถที่จะบอกกล่าวหรือแก้ปัญหาได้ทันทีก็คิดว่าใน
ความเอาใจใส่ในส่วนนี้ก็คงจะท าให้บ่อน้ าร้อนของเราได้รับการ
พัฒนามากขึ้นในส่วนที่ท่านเสนอแนะว่าอยากจะให้มีบ่อแช่ส่วนตัว
ยากจะเรียนว่าทั้งหมดจริงๆแล้วอยู่ในความคิดที่จะท าอยู่แต่ผม
อยากจะเรียนว่างานลักษณะอย่างนี้บางทีเราจะให้เสร็จวันเดียวไม่ได้
เราจ าเป็นที่จะต้องใช้และก็ดูเหตุการณ์ดูความต้องการของประชาชน
ดูความต้องการของตลาดเท่าที่เรามีอยู่ตอนนี้ผมว่าเราก็พยายาม
บริหารจัดการแบบที่เราไม่ต้องใช้เงินงบประมาณไปจัดการพยายาม
หาวิธีการว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมหรือจะเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้มาใช้
บริการยั ง ไงให้กิจการมันสามารถทรงอยู่ ได้ โดยที่ ไม่ต้องใช้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเข้าไปดูแล ส่วนใน
อนาคตเรายังมีที่เหลืออยู่ด้านในอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าจะพยายามที่จะ
ดูแลปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่งในโซนข้างใน  ในอนาคตนี้
ตอนนี้จริงๆแล้วผมอยากจะเรียนว่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของ
ปริมาณน้ าที่ออกจากบ่อด้วยว่ามากน้อยยังไงเพราะเท่าที่สัมผัสผมไม่
รู้ว่าในอดีตนี้น้ ามันออกมามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าปัจจุบันเท่าที่ดู
ปริมาณน้ าที่ใช้กับปริมาณน้ าที่ออกยังมีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะว่า
อุณหภูมิในบ่อที่เราได้รับตอนนี้ที่เอามาใช้นี้ความร้อนยังไม่ค่อยสูง
มากนักตอนนี้ถ้าหากว่าเราแบ่งน้ าไปใช้ที่อ่ืนด้วยมีการสูบน้ าและก็ไป
ใช้มากเกินไปในส่วนรวมตรงนี้อาจจะท าให้อุณหภูมิต่ าลงซึ่งมันก็ไม่
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ถูกหลักเพราะว่าตามหลักของการแช่น้ าร้อนอุณหภูมิต้อง 42 องศา 
เมื่อวานผมไปวัดอุณหภูมิบ่อแรกที่ร้อนสูง อุณหภูมิได้ 40 องศา 
ส่วนบ่อท่ี 2 ก็เหลือประมาณ 37 องศา บ่อแช่เท้าเขาบอกว่าควรจะ
ประมาณ 49-50 องศา เมื่อวานวัดอุณหภูมิดูก็ได้ประมาณ 47 
องศา นั่นขนาดแบ่งเป็นล็อคๆเพ่ือให้ล็อคแรกร้อนกว่าบ่ออ่ืนแล้ว ยัง
ได้แค่นั้นซึ่งในส่วนนี้ก็คิดว่าต้องปรับปรุงต้องท ากันไปเรื่อยๆก็
พยายามที่จะดูแลทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุดทุกอย่างก็พยายามท า
อยู่ก็คิดเหมือนท่านถ้าเป็นได้อยากจะให้มีบ่อแช่ส่วนตัวส าหรับผู้ที่มี
ความประสงค์จะแช่ส่วนตัวด้วยซึ่งก็คงจะดูในโอกาสต่อไป ในเรื่อง
ของไฟฟ้าที่บ้านน้ าหรา ผมอยากจะเรียนว่าถ้าเป็นโครงการเกิน
ศักยภาพจริงก็ควรจะให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนุ้ยเจ้าของพ้ืนที่
ได้ท า โครงการ เสนอมาตามกระบวนการตามขั้ นตอนซึ่ งมี
กระบวนการของมันอยู่แล้วต้องเสนอผ่านกรรมการประสานแผน
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด เข้ามาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ถ้าหากว่ามีเรื่องเข้ามาก็จะดูแลให้เป็นพิเศษ ในส่วนของสมาชิกฯพบ
ผู้บริหารคือผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้จริงๆแล้วผมว่าผมไม่ใช่คนพบ
อยากแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนที่ท่านอนุสรณ์  มรรคาเขต ได้พูด
มาต้องการให้เราจัดพบปะกันระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกฯเป็นเรื่อง
ให้บ่อยครั้ง ผมไม่แน่ใจแต่โดยปกติการท างานของผมก็คือเราก็ว่ากัน
ตามความจ าเป็นตอนนี้ในการพบปะในเรื่องของการพูดคุยก็ไม่เคย
ปิดกั้นสมาชิกฯมาผมก็เข้าใจว่าก็ได้คุยกันอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าอาจจะ
ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใหญ่โตไม่มีรายการสังสรรค์เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก ซึ่งผม
อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้หยุดอยู่แล้วเพราะท างานอยู่
อย่างเต็มที่แต่ว่าลักษณะงานบางครั้งนี้จะลงไม่ตรงที่กลุ่มสมาชิกฯ
อาจจะไปลงที่ประชาชนมากเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็ลองคุยกันได้
ไม่ใช่ปัญหาอยากจะพบปะพูดคุยก็บอกกล่าวมา ก็อนุญาตชี้แจงแค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  ถ้าไม่มีผมก็ขอเลิกประชุม 
เลิกประชุม - เวลา  12.50  น. 
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