
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี 1  ประจําป$  ๒๕63 

วันท่ี   4  มิถุนายน   ๒๕63 
เวลา    09.3๐  น. 

ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 
รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
1.ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล    
2. นายหรนอุศมา รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล        คนที่ 1  
3. นายธรรมศักดิ์   แดงน�อย รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล        คนที่ 2 
4. นายประมวล   ธรรมรักษา เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   
5.นายอรุณ   โต2ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต 3 
6. นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต 5  
7. นายอะหมาด   หลงจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง         เขต 8  
8.นายสมพล   อาดํา  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง        เขต 9  
9.นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภาอบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต 3 
10.นายเอียด   ชูช วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต ๕ 
11. นายประเสรฐิ  แซ อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า       เขต 1 
๑2.นายสานิตย�   ยอดรุ ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า      เขต 2 
13. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต 3   
14. นายอาทิตย�   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง      เขต 1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
-  ไม�มี -  
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รายชื่อผู1เข1าร�วมประชุม  
๑.นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายอดินันท�  ปากบารา รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 1 
3. นายเทิดศักดิ์  แก�วสลํา รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 2 
4 นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท� เลขานุการนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5. นายวรรโณ  เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นายกอหรี   ปBญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7. นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
8. นายประพันธ�   สารานพกุล หัวหน�าสํานักปลัดฯ 
9. นางสาวเสาวณีย�   แซ จิว ผู�อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
10. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
11. นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
12. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง แทนผู�อํานวยการกองช าง 
๑3. นายอับดุลกอเด็รโกบยาหยัง แทนผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑4. นางสาวนารียา  หนุนอนันต� ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
15. นางอรรถยา  อารีกุล ผู�อํานวยการกองการส งเสริมคุณภาพชีวิต 
16. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
17. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
18. นางอภิญญา  ถีระวงศ� นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น 
19. นางสาวบุษยรัตน�  บัวดวง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
20. นางจิญมน  แสงจันทร� เจ�าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
21. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
22. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายสุเรน  ตาเดอิน ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นายอูหมอด มรรคาเขต นิติกรชํานาญการ 
25. นายจิตกร  แก�วนุ�ย หัวหน�าฝKายพัฒนาและสังคมการท องเที่ยว 
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รายชื่อผู1เข1าฟ8งประชุม 
1. นางสาวศมลธรรศ  พันธ�อยู   ผู�ช วยนักพัฒนาชุมชน 
2. นางสาวสุกัญญา  อาดํา  ผู�ช วยนักประชาสัมพันธ� 
3. นางจิราพร   สมาธิ  เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
4. นางสาวสุธิษา ต�นซ ง  เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
5. นางสาวอริสรา  บินทา  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
6. นางปุณิภา  สุวรรณโณ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
7. นางสาวเมริษา  ตาเดอิน  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
8. นางสาวทิชากร  ไชยรักษ�  เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
9. นางสาวสร�อยสุดา  หมาดหยัน  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
10. นายอดิศักดิ์  บินสอาด  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
11. นางสาวศุภิกา  จูฑะวนิช  ผู�ช วยเจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป 
12. นางมนัชศา  ทองประสม  เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
13. นางสาวณัฐชญาดา  ชุมจีน  ผู�ช วยนักจัดการงานทั่วไป 
14. นางสาวอริสา  งามสถิมาพร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
15. นายนิมิตร   อาหมัน  เจ�าพนักงานธุรการ 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น 
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ข1อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลมาครบ  

นายประมวล ธรรมรักษา องค�ประชุมแล�ว ขอเชิญประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลขึ้นทําหน�าที่ ขอให�ทุกท านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญน่ัง  

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก1ว 

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง เรียก
เปPดสมัยประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปQ พ.ศ.2563  ประธานสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 
แห งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัด พ.ศ.2540 
แก�ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 และแก�ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 
พ.ศ.2552 ความว า เมื่อเปRนการจําเปRนเพื่อประโยชน�แห ง
องค�การบริหารส วนจังหวัด ประธานสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัด อาจเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด เปRน
สมัยวิสามัญก็ได� หรือนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด หรือ
สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดจํานวนไม น�อยกว าหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดเท าที่มี
อยู  อาจทําคําร�องยื่นต อประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
ขอให�เปPดการประชุมสมัยวิสามัญได� ประธานสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ได�กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจําปQ พ.ศ.2563 มีกําหนด 7 วัน นับตั้งแต วันที่ 
4 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จึงประกาศ
มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.
2563  ดาบตํารวจ สุกฤษฎิ์  มอญแก�ว ประธานสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ -  ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท าน 
 สมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ท านเลขานายกฯ ท านรองปลัด

องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลรักษาการแทนปลัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล และหัวหน�าส วนทุกท าน วันนี้เปRนการ
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปQพุทธศักราช 
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2563 เพื่อพิจาณาเรื่องสําคัญต างๆ ตามวาระการประชุมที่ได�
แจกให�ทุกท านแล�ว  

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 1 
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ1งต�อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ - 1.1 รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาสของ

องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) 

  1.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจําปQ  พ.ศ.2563 ไตรมาสที่  2 
(มกราคม-มีนาคม 2563) 

  1.3 ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปQ  2562 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563)และ(เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563) 

  1.4 ประกาศแก�ไขแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปQ 2562 
แก�ไขครั้งที่ 3/2563 

  ก อนที่ผมจะนําเข�าสู ระเบียบวาระที่ 2  ท านสมาชิกผู�ทรง
เกียรติทุกท าน ตามที่ได�แจ�งให�ท านทราบครั้งก อนว าองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ได�รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล มาครบทั้ง 2 ท านแล�ว คือท าน อดินันท� ปากบารา วันนั้น
ท านติดราชการด วนไม ได�พูดคุยกับท านสมาชิกฯวันนี้อยากจะ
เรียนเชิญท านรองนายกฯได�พูดคุยกับท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ 
เชิญครับ 

รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัด 

นายอดินันท�  ปากบารา สตูล ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ทุกท าน ผมนายอดินันท�  ปากบารา เปRนข�าราชการบํานาญ
เกษียณอายุราชการจากกระทรวงศึกษาธิการก อนหน�านั้นก็รับ
ราชการในสังกัดหลายสังกัดครับ พอเกษียณอายุราชการก็
กลับมาอยู บ�าน และก็ต�องขอบคุณท านนายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ที่กรุณาให�โอกาสมาร วมงานกับองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล ผมเปRนคนอําเภอละงู มีโอกาดีที่ได�
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ทํางานและยินดีรับใช�ทุกท าน ในโอกาสต อไปก็คงจะได�พบปะกัน
ให�มากขึ้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ก อนที่จะเข�าระเบียบวาระที่ 2 ก็จะแจ�งให�ทราบว าในวาระ
อื่นๆจะเรียนเชิญท านนายกฯได�พูดคุยเรื่องโรคไวรัสcovet 19 l
สักเล็กน�อย  

  ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 2  
ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1คร้ังท่ี 1 ประจําป$ พ.ศ.2563

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2563เชิญท านเลขาคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม รายงานต อสภาฯ  

เลขาคณะกรรมการ/ - เรียนท านประธานสภาฯและสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  

ตรวจรายงานการประชุม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

นางสาวยาสนี  หลังจิ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ทําการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปQ พ.ศ.2563 วันที่ 16  มีนาคม 
2563โดยทําการตรวจสอบ 

  ส วนที่ 1ปกรายงานการประชุม ดังกล าว 
  ส วนที่ 2 รายช่ือสมาชิกสภาที่มาประชุม และไม มาประชุม 

ผู�เข�าร วมประชุม ผู�เข�าฟBงการประชุม  
  ส วนที่ 3เวลาเริ่มประชุม  
  ส วนที่ 4 ข�อประชุม  
    ระเบียบวาระที่ 1เรื่องประธานจะแจ�งต อที่

ประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
    ระเบียบวาระที่ 3กระทู�ถาม 
   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท�องถิ่น

ตั้งขึ้นพิจาณาเสร็จแล�ว 
    ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม มี 4 เรื่อง  
    ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  ที่ ได�มีท าน

สมาชิกสภา อภิปราย  
   ส วนที่ 5 เวลาเลิกประชุมสภาดังกล าว 
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   ส วนที่ 6รายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม ดังกล าว  
  จึงเสนอให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 

พิจารณาและรับรองต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดจะแก�ไขรายงานการประชุมอีกไหม ถ�า
ไม มีผมจะขอมติต อที่ประชุม  ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�
ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ 14 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 13   เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท� 

 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู1ถาม 
ประธานสภาฯ  (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท1องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภาฯ เสร็จแล1ว  (ไม�มี) 
 ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม�  
ประธานสภาฯ  5.1 ญัตติ  ขอเสนอร�างข1อบัญญัติองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเรียกเก็บค�าธรรมเนียมบํารุง
องค�การบริหารส�วนจังหวัด จากผู1พักโรงแรม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. ...   เชิญนายกฯ แถลง 

 

 



~	๘	~	

 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล -  เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  สมาชิก 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์       สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลและผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน  ผม
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลขอเสนอคําแถลงข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 

เรื่องการเรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัด
จากผู�พักในโรงแรม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา๔๕ (๑) มาตรา๕๑และมาตรา๖๕แห งพระราชบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ และแก�ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือจังหวัดสตูล ด วนมาก ที่ 
สต ๐๐๒๓.๓/๓๓๐๙ ลงวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง 
แนวทางช วยเหลือผู�ประกอบการโรงแรมอันเนื่องมาจาก
สถานการณ�การแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด ๑๙) (Corona Virus Disease ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และให�
เปRนไปตามนโยบายที่นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล โดย
ความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และผู�ว า
ราชการจังหวัดสตูล จึงตราข�อบัญญัติไว� ดังต อไปนี้ ดังนั้น 
เพื่อให�นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดมีอํานาจออกประกาศ
งดหรือลด การเรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วน
จังหวัดจากผู�พักในโรงแรม ได�ตามความจําเปRนและเหมาะสม 
และให�เปRนตามที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการกําหนดไว� 
จึงขอเสนอร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรื่อง 
การเรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดจาก
ผู�พักในโรงแรม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....เพื่อให�สภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลพิจารณาให�ความเห็นชอบโดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังต อไปนี้โดยมีหลักการและเหตุผลดังต อไปนี้  

                  ห ลั ก ก า ร โ ด ย เ ปR น ก า ร ส ม ค ว ร
ปรับปรุงข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา๔๕ (๑) มาตรา๕๑และมาตรา๖๕
แห งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ 
และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือจังหวัด
สตูล ด วนมาก ที่ สต ๐๐๒๓.๓/๓๓๐๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
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๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางช วยเหลือผู�ประกอบการโรงแรมอัน
เนื่องมาจากสถานการณ�การแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) (Corona Virus Disease ๒๐๑๙ 
(COVID ๑๙) และให�เปRนไปตามนโยบายที่นายกองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล และโดยความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดและผู�ว าราชการจังหวัดสตูล จึงตราข�อบัญญัติไว� 
ดังต อไปนี้ 

                 เหตุผลตามที่องค�การบริหารส วนจังหวัด ได�ตราข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรื่องการเรียกเก็บค าธรรมเนียม
บํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดจากผู�พักในโรงแรม พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยได�กําหนดให�ผู�พักในโรงแรมเสียค าธรรมเนียมบํารุง
องค�การบริหารส วนจังหวัดในอัตราร�อยละสองของค าเช า
ห�องพัก ดังนั้น เพื่อให�นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดมีอํานาจ
ออกประกาศงดหรือลด การเรียกเก็บค าธรรมเนียมบํารุง
อ ง ค� ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด จ า ก 
ผู�พักในโรงแรม ได�ตามความจําเปRนและเหมาะสม และเพื่อเปRน
การกําหนดมาตรการช วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ 
ให�เปRนไปตามแนวทางช วยเหลือผู�ประกอบการโรงแรมอัน
เนื่องมาจากสถานการณ�การแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) (Corona Virus Disease ๒๐๑๙ 
(COVID ๑๙)ตามที่จังหวัดสตูล จึงได�เสนอเพื่อให�สภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดพิจารณาให�ความเห็นชอบในเรื่องดังกล าว
ต อไป ผมจะขอให�สภาฯพิจารณา 3 วาระรวด จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท านครับ ผมจะขอมติเปRนสอง
รอบ คือท านนายกฯขออนุมติ 3 วาระรวด และผมจะขอมติ 
เชิญเลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุมครบ 14 ท�าน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดเห็นชอบที่จะให�พิจารณา 3 วาระรวด 
โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบที่จะให�พิจารณา 3 วาระรวด 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง 1  เสียง 

ประธานสภาฯ - มติที่ประชุมเปRนเอกฉันท�ที่จะให�พิจารณา 3 วาระรวด 
 ต อไปขอเชิญท านสมาชิกฯอภิปราย ที่ท านนายกฯได�แถลงไป ถ�า

ไม มีท านใดอภิปรายผมจะขอมติต อที่ประชุมขั้นรับหลักการ ท าน
เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 14 ท�าน 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 13 เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง  
ประธานสภาฯ - ขั้นพิจารณาวาระที่  2 ให�ที่ประชุมสภาท�องถิ่นเปRน

กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยที่ประธานที่ประชุมเปRนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ท านนายกฯ ท านสมาชิกสภาฯ จะแปร
ญัตติหรือไม เชิญพิจารณาตั้งแต ข�อหนึ่ง เปRนข�อๆตามลําดับไป
จนถึงข�อสุดท�าย มีไหม ถ�าไม มีการแปรญัตติขอเชิญท าน
เลขานุการสภาฯ อ านร างข�อบัญญัติ 

เลขานุการสภาฯ - ร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล การ
บริหารจัดการท าเทียบเรือปากบารา พ.ศ. ..  

  ข1อ 1 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข 
  ข1อ 2 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข 
  ข1อ 3 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข 
  ข1อ 4 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข 
  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติร างข�อบัญญัติ

ไม มี การสงวนคําขอแปรญัตติ ไม มี  
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  คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอส งร างข�อบัญญัติคืนสภา

องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ
วาระที่ 3 ต อไป  

ประธานสภาฯ - กระผมจะขอมติ เ ห็นชอบผ านวาระที่  2  เ ชิญท าน
เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 14 ท�าน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดเห็นชอบผ านวาระที่ 2 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบผ านวาระที่ 2 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมเห็นชอบผ�านวาระท่ี 3 ด1วยคะแนน 13 

เสียง เปLนมติเอกฉันท� 
  ท านสมาชิกฯผู�ทรงเกียรติ และผู�เข�าร วมประชุมทุกท าน 

ผมในฐานะประธานสภาฯ ขอแก�ไขที่ท านเลขานุการสภาฯอ าน
ผิด เปRนเสนอร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เรื่องการเก็บค าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
จากท าเรือปากบารานั้นขอแก�ไขใหม   

 - ต อไปขั้นวาระที่ 3 ให�ตราเปRนข�อบัญญัติ ผมจะขอมติที่
ประชุม ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 14  คน 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกผู�ใดให�ตราเปRนข�อบัญญัติ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 
ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกผู�ใดไม ให�ตราเปRนข�อบัญญัติ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�ตราเปRนข�อบัญญัติ 13 
เสียง  

  5.2 ญัตติ ขอเสนอร�างข1อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค�การบริหาร
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ส�วนจังหวัดสตูล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ...ข้ันรับหลักการเชิญ
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอแถลงข�อเสนอญัตติ 
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  เรื่อง การเก็บภาษี
บํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา๔๕ (๑) มาตรา๕๑และมาตรา๖4แห ง
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา 24 (๑) 
(๒) แห งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให�แก องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และให�
เปRนไปตามนโยบายที่นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล โดย
ความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และผู�ว า
ราชการจังหวัดสตูล จึงตราข�อบัญญัตไิว� ดังต อไปนี้  

   เพื่อให�นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดมีอํานาจออก
ประกาศงดหรือลด ในการเก็บภาษีบํารุงองค�การบริหารส วน
จังหวัดได�ตามความจําเปRนและเหมาะสม และให�เปRนตามที่
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการและนโยบายของนายกองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนดไว� จึงขอเสนอร างข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค�การ
บริหารส วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. .... เพื่อให�สภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลพิจารณาให�ความเห็นชอบ โดยมีเหตุผล 
ดังต อไปนี้ 

  ตามที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�ตราข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่องการเก็บภาษีบํารุงองค�การ
บริหารส วนจังหวัด(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได�กําหนดให�
ผู�ประกอบการที่จําหน ายน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล�ายกัน 
น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คล�ายกัน ก2าซปPโตรเลียมที่ ใช� เปRน
เช้ือเพลิงสําหรับรถยนต� ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ� 
ต�องชําระภาษีตามอัตราที่กําหนดไว� ดังนั้น เพื่อให�นายกองค�การ
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บริหารส วนจังหวัดมีอํานาจออกประกาศงดหรือลดภาษีได�ตาม
ความจําเปRนและเหมาะสม และเพื่อเปRนการกําหนดมาตรการ
ช วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ แก ผู�ประกอบการที่
จําหน ายน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล�ายกัน น้ํามันดีเซลและ
น้ํามันที่คล�ายกัน ก2าซปPโตรเลียมที่ใช�เปRนเช้ือเพลิงสําหรับ
รถยนต�  ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ�  ที่ ได� รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ�การแพร ระบาดของโรค
ติด เ ช้ือไว รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด  ๑๙)  หรือ เกิดจาก 
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติในเขตจังหวัดสตูล จึงได�เสนอเพื่อให�
สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดพิจารณาให�ความเห็นชอบใน
เรื่องดังกล าวต อไปกระผมขอเสนอให�สภาฯพิจารณาอนุมัติ 3 
วาระรวด 

ประธานสภาฯ - ท านเลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 14 ท�าน 

ประธานสภาฯ - ตามที่นายกฯเสนอพิจาณา 3 วาระรวด ท านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 13  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมเห็นชอบพิจารณา 3 วาระรวด ด�วยคะแนน 
13 เสียง   

  ท านสมาชิกฯท านใดที่จะประสงค�อภิปรายในวาระรับ
หลักการที่นายกฯ แถลง  ขอเชิญครับ ถ�าไม มีผมจะขอมติ ขั้นรับ
หลักการท านเลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 14 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 13  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 
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ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติรับหลักการ 13 เสียง  

  ข้ันพิจารณาวาระท่ี 2  ท่ีประชุมสภาท1องถ่ินเปLน
กรรมการแปรญัตติ เ ต็ มสภา  โดย ให1ประธาน เปL น
คณะกรรมการแปรญัตติ  ท�านนายกฯ ท�านสมาชิกฯจะแปร
ญัตติหรือไม� เชิญพิจารณาตั้งแต� ข1อ 1 เปLนข1อๆตามลําดับ
ไปจนถึงข1อสุดท1าย ถ�าไม มีการแปรญัตติขอเ ชิญท าน
เลขานุการสภาฯรายงานและบันทึกความเห็น 

เลขานุการสภาฯ - ร างข�อบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เรื่อง การ
เก็บภาษีบํารุงองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
...  

  ข1อ 1 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข 
  ข1อ 2 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข 
  ข1อ 3 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข 
  ข1อ 4 ไม�มีการแปรญัตติ  ไม�มีการแก1ไข 
  การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร าง

ข�อบัญญัติ ไม มี การสงวนคําขอแปรญัตติ ไม มี  
  คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอส งร างข�อบัญญัติคืนสภา

องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ
วารที่ 3 ต อไป 

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติเห็นชอบผ านวาระที่ 2  ท านเลขานุการสภาฯ
นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดเห็นชอบให�ผ านวาระที่ 2 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 13  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท านใดไม เห็นชอบให�ผ านวาระที่ 2 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�ผ านวาระที่ 2 ด�วยคะแนน 

13 เสียง  
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  ข้ันวาระท่ี 3  ให1ตราเปLนข1อบัญญัติ ผมจะขอมติ ท าน
เลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14  คน 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบให�ตราเปRนข�อบัญญัติ  โปรด

ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบให�ตราเปRนข�อบัญญัติ  

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง  
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�ตราเปRนข�อบัญญัติ 13 

เสียง  

  5.3ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองช�าง หมวดค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร1าง ประเภทค�าก�อสร1างสาธารณูปโภค รายการค�า
บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง งบประมาณ 
800,000.-บาท   เชิญนายกฯแถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอเสนอคําแถลงขอ
อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ด�วยกองช างสังกัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวด
ค าที่ดินและสิ่งก อสร�าง ประเภทค าก อสร�างสาธารณูปโภค 
รายการค าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร�าง 
งบประมาณ 800,000.-บาทเนื่องจากได�ดําเนินการสํารวจ
ความชํารุดเสียหายปรากฏว ามีห�องทํางานที่ชํารุดเสียหายและ
อุปกรณ�ห�องน้ําชํารุดที่รอการซ อมแซมบํารุงรักษาเปRนจํานวน
มากทําให�งบประมาณที่ตั้งไว�ไม เพียงพอต อการดําเนินงานจึงขอ
โอนลดงบประมาณจากหมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน
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พนักงาน รายการเงินเดือนข�าราชการองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล สั งกั ดกองช าง  จํานวน 800,000.-บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกจ ายไว�ให�กับทุก
ท านแล�ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององค�การบริหารส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 
2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติม ข�อ 27 บอกว าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที
ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเปRน
รายการใหม ให�เปRนอํานาจความเห็นชอบของสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล และผู�ว าราชการจังหวัดสตูล เพื่อให�
เปRนไปตามระเบียบที่อ�างถึงจึงเสนอสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เพื่อโปรดพิจาณาเห็นชอบ ต อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย ถ�าไม มีผมจะขอมติ เชิญ
เลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  14  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯแถลง โปรดยก
มือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  13  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง   1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท� 13 เสียง  

  5.4 ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักปลัดฯ เพื่อตั้งจ�ายเปLน
รายกรใหม� หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 30,000.-บาท เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอเสนอคําแถลงญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ ายประจําปQพุทธศักราช 2563 
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ด�วยสํานักปลัด สังกัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มีความ
ประสงค�จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ.2563  หมวดค าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�
สํานักงาน ซึ่งมีความจําเปRนต�องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ�ที่จําเปRน
ในการปฏิบัติงานที่ท าเทียบเรือปากบารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ดังนี้  

  1. ค าจัดซื้อเต็นท�โครงเหล็ก งบประมาณ  6,000.-บาท 
  2. ค าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร  งบประมาณ  24,000.-บาท  
 รวมงบประมาณทั้ งสิ้น 30,000.-บาท  โดยขอโอนลด

งบประมาณจากหมวดค าก อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค ประเภทค า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร�าง รายการค า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร�าง ณ ท าเทียบเรือ
ปากบารา จํานวน 30,000.-บาท รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณที่ ได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ข�อที่ 27 บอกว า การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดค า
ครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�างที่ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ายเปRนรายการใหม  ให�เปRนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถิ่น เพื่อให�เปRนไปตามระเบียบที่อ�างถึงจึงเสนอสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�โปรดพิจารณาอนุมัติ ต อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายในส วนที่นายกฯได�แถลงมา 
ถ�าไม มีผมจะขอมติ  ท านเลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  13  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  2  เสียง 
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ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท�ด�วยคะแนน 13 
เสียง  

  5.5  ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
เพื่อโอนตั้ งจ�ายเปLนรายการใหม�  หมวดค�า ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร1าง ประเภทค�าซื้อหรือแลกเปลี่ยนท่ีดิน รายการค�า
จัดซื้อท่ีดิน เน้ือท่ีรวมไม�น1อยกว�า 12 ไร� เพื่อจัดตั้งศูนย�
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให1กับผู1สูงอายุ คนพิการ 
และเยาวชน งบประมาณ 22,000,000.-บาท เชิญนายกฯ 
แถลง  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ผมนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ขอเสนอคําแถลงญัตติขอ
อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ ายประจําปQพุทธศักราช 2563 โอน
ตั้งจ ายเปRนรายการใหม ด�วยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล มี
ความประสงค�จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ ายเปRนรายการใหม  ของกอง
ส งเสริมคุณภาพชีวิต ในหมวดค าที่ดินและสิ่งก อสร�างประเภท
ค าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน รายการค าจัดซื่อที่ดินเนื้อที่รวมไม 
น�อยกว า 12 ไร  เพื่อจัดตั้งศูนย�ส งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใ ห� กั บ ผู� สู ง อ ายุ  ค น พิ ก า ร  แ ล ะ เ ย า ว ช น  ง บ ป ร ะม าณ 
22,000,000.-บาทซึ่งเปRนการดําเนินการภายใต�ภารกิจ
อํานาจหน�าที่ตามกฎกระทรวง พุทธศักราช2541 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติองค�การบริหารส วนจังหวัด พุทธศักราช
2540 (13)  กํ าหนดให�กิ จการ สังคมสง เคราะห� และ
สาธารณูปการเปRนกิจการที่ราชการส วนท�องถิ่นอื่นสมควรให�
องค�การบริหารส วนจังหวัดร วมดําเนินการหรือให�องค�การ
บริหารส วนจังหวัดจัดทําประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก องค�กรปกครองส วน
ท�องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 17 (27) กําหนดให�
องค�กรบริหารส วนจังหวัด มีอํานาจและหน�าที่ในการจัดระบบ
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บริการสาธารณะเพื่อประโยชน�ของประชาชนในท�องถิ่นของ
ตนเองด�านการสังคมสงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาสโดยการโอนลดงบประมาณ
จากโครงการของส วนราชการในสังกัดที่ไม สามารถดําเนินการ
ได�เนื่องจากสถานการณ�แพร ระบาดของโรคติดเช้ือ COVIT 19 
ดังนี้  

  1. สํานักปลัดฯ   จํานวน  500,000.-บาท ในโครงการ
ฮาลานสตรีท 

  2. กองแผนและงบประมาณ  จํานวน  1,800,000.-
บาท ในโครงการพัฒนาความรู�และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  3. กองการศึกษาฯ  จํานวน 2,484,000.-บาท ใน
โครงการจัดการแข งขันกีฬาจาบังเกมส� โครงการจัดงานสลามัต
ฮารีรายาอีดิ้ลฟPตรี และโครงการส งเสริมกิจกรรมในเดือน
รอมฎอน 

  4. กองส งเสริมคุณภาพชีวิต  จํานวน  350,000.-บาท 
ในโครงการสร�างสรรค�เยาวชนพันธ�สตูล  

  และโอนลดงบประมาณจากโครงการที่ได�รับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณซึ่งซ้ําซ�อนกับรายการใน
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปQงบประมาณของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คือรายการซ อมสร�างถนนของ
กองช าง จํานวน 4 สายทางงบประมาณ 16,866,000.-บาท  

 รวมงบประมาณที่ โ อนลดทั้ งสิ้น  22,000,000.-บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกจ ายให�กับทุก
ท านแล�ว อาศัยอํานาจตามความใน ข�อ 27 แห งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไขเพิ่มเติมที่
กําหนดให�การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุภัณฑ� 
ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ ายเปRนรายการใหม เปRนอํานาจอนุมัติของสภา
ท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
เพื่อโปรดพิจาณาอนุมัติ ต อไป ก็ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมใน
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กรณีการขอซื้อที่ดิน จํานวน 12 ไร  ตรงนี้นั้นก็เนื่องจากบริษัท
สินทรัพย�(บสก.) ซึ่งถือครองที่ดินเยื่องๆกับองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลของเราที่มีตึกประมาณ 4-5 ช้ัน ตรงข�ามองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เขาประกาศบอกขายอยู และก็เปRนส วน
ราชการด�วยกันและองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเองก็ได�
ประสานในเบื้องลึกกับทางบริษัทพยายามต อรองราคากันอย าง
เต็มที่จนสุดท�ายนั้น แนวโน�มตอนนี้เขายังไม ตอบรับราคา 
22,000,000.-บาท แต ว าเท าที่คุยวงในกันนั้นเขาก็บอกว าให�
เสนอมาจริงๆตอนแรกเราเสนอมา 22,000,000.-บาท 
เหมือนกันแต เราเสนอขอผ อน เขาบอกว าถ�าผ อนเขาไม ขาย ถ�ามี
เงินแล�วเตรียมเงินได�ก็ให�ขอมาจริงๆอีกที เพราะฉะนั้น ก็เลยตั้ง
งบประมาณตัวนี้ขึ้นซึ่งตอนนี้ถามว าเจาะจงที่ดินแปลงนี้ใช 
หรือไม  ก็ยังไม แน ใจนะ เพราะเห็นว าตรงนี้มันใกล� แต ถ�าหากว า
ได�ผ านงบประมาณไปแล�ว มีใครเสนอที่ดินตรงอื่นที่เหมาะและก็
ราคาตํ่าๆกว านี้ได�ก็อาจจะได�รับการพิจารณา ก็เรียนทุกท านว า
เปRนความจําเปRนที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเอง จะต�อง
สร�างทรัพย�สินเอาไว�เพิ่มเติม เพื่อไว�ในการประสานงบ ในการ
ก อสร�างอาคารศูนย�อะไรต างๆซึ่งถ�าหากว าองค�การบริหารส วน
จังหวัดไม มีที่ดินนั้น โอกาสที่จะของบประมาณจากส วนกลางใน
การพัฒนาต างๆนั้น ก็จะหมดโอกาสไปโดยปริยาย ส วน
โครงการถนน 4 สาย ผมอยากจะเรียนท านสมาชิกฯทุกท านว า
เราได�รับงบประมาณเปRนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา 2 สาย ก็คือ 
สายฉลุง หมู ที่ 7 ตําบลบ�านควน และก็ถนนสายบ�านเกียรติแก�ว
ถึงตําบลอุใดเจริญ อันนี้ได�รับอุดหนุนเฉพาะกิจมาและปรากฏว า
ราคาที่สํานักงบประมาณให�มานั้น พอมาทําจัดซื้อจัดจ�างจริงๆ
แล�วนั้น มันมีเงินเหลือก็เลยเอามาสามารถดําเนินการในส วน
ของโครงการถนนบ�านไร สาธิต – บ�านผัง 44 และถนนโครงการ 
สต.ถ1-0074 บ�านน้ําร�อน ก็ในข�อบัญญัติที่เราโอนลดทั้ง 4 
สาย ก็ได�งบประมาณจากสํานักงบประมาณที่เปRนอุดหนุนเฉพาะ
กิจมาและก็มีเงินเหลือจ ายจากตรงนั้น สามารถมาดําเนินการได�
ครบทั้ง 4 สาย ก็เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายตามที่นายกฯแถลง  เชิญ
คุณยาสนี  หลังจิ 

 

นางสาวยาสนี  หลังจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านดิฉันเห็นด�วยที่ท านนายก
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่จะซื้อที่ดินตรงนี้เพราะว าอยู 
ใกล�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล แต ดิฉันอยากทราบว าที่
บ�านดุสน ที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลสร�างขึ้นมานั้น ไม 
ทราบว าเมื่อไหร จะใช�งานได� เพราะรู�สึกว าหลายปQแล�ว ไม ทราบ
ว าติดขัดเรื่องงบประมาณหรือเปล า เพราะตรงนี้ถือว าผ าน
เพราะมันใกล�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และที่บ�านดุสน
มันไกล แต ว าถ�าตรงนั้นเสร็จชาวบ�านก็จะได�ใช�งานในการซื้อของ
ฝาก ก็อยากทราบว าเมื่อไหร จะเสร็จ ขอฝากไว�แค นี้  

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญนายกฯช้ีแจงตามที่
สมาชิกฯอภิปราย  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท าน ก็ขออนุญาตช้ีแจงในส วนที่
ท านสมาชิกฯที่ได�สอบถามเรื่องศูนย�บริการนักท องเที่ยว จริงๆ
แล�วโครงการนี้ผมอยากจะเรียนว ามันควรจะเสร็จตั้งนานแล�วแต 
เนื่องจากผู�รับเหมายังไม สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จได� 
ตอนนี้อยากจะเรียนว าค าปรับนั้นจะกินค างานไปเกือบหมดแล�ว
เท ากับว าองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เกือบจะได�ฟรีๆแล�ว
อาคารชุดนั้น ซึ่ งตอนนี้ผมอยากจะเรียนว า เราหารือกับ
ผู�รับเหมา และผู�รับเหมาก็ยังไม อยากให�เราเลิกจ�าง เขาบอกจะ
ทําให�เสร็จแต ค าปรับก็ยังเดินอยู ทุกวันผมก็ไม แน ใจว าเท าที่
หารือในเรื่องของข�อกฎหมายนั้น เขาบอกถ�าหากว าผู�รับเหมา
สามารถรับค าปรับไปได�เรื่อยๆนั้น ก็ยังถือว าราชการยังไม เสีย
ประโยชน�ก็ยังเร งรัดผู�รับเหมาอยู  และส วนข�างหน�าที่เปRนตัวปูน
ปBuนนั้น ก็คิดว าน าจะเสร็จภายในสองถึงสามเดือนนี้ อันนั้นเปRน
อีกงบประมาณหนึ่ง ส วนตัวอาคารก็กําลังเร งรัดอยู  และในส วน
ของค าปรับต างๆก็ยังคิดเต็มที่อยู ก็เรียนเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ - ต อไปผมจะขอมติตามที่นายกฯแถลง ท านเลขานุการสภา

ฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  13 คน 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด

ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปRนเอกฉันท� 12 เสียง 

  5.6 ญัตติ พิจารณาอนุมัติจ�ายเงินทุนสํารองเงิน
สะสมขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม
โครงการก�อสร1างทางลาดและแบริเออร�คอนกรีตซุ1มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 355,000-.บาท  เชิญ
นายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านก็ขอเสนอคําแถลงญัตติขอ
พิจารณาอนุมัติจ ายเงินทุนสํารองเงินสะสมขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ประจําปQงบประมาณ พุทธศักราช 2563 
ตามที่สภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�มีมติเห็นชอบ
อนุมัติจ ายเงินทุนสํารองเงินสะสมโครงการจัดสร�างซุ�มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
มาราชาภิเษกงบประมาณในการจัดสร�างซุ�มประตูเมือง จํานวน 
5,554,500.-บาท ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1 ประจําปQ 2562 เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2562 และ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ได�ดําเนินการโครงการจัดสร�าง
ซุ�มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ดังกล าวแล�วเสร็จโดยใช�
งบประมาณ จํานวน 4,743,000.-บาท มีงบประมาณ
คงเหลือ 811,500.-บาท เนื่องจากแขวงการทางสตูล ซึ่งเปRน
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ผู�กํากับดูแลทางหลวงแผ นดินหมายเลข 404 ตอนละงูฉลุงกม.
ที่ 120+660 ได�แจ�งให�องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ผู�จัดทํา
โครงการซุ�มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ จัดทําทางลาด คน
พิการ พร�อมหรับปรุงพื้นทางเดินเดิมบริเวณรอบเสาซุ�มทั้งสอง
ข�างเนื่องจากฐานของเสาซุ�มมีระดับสูงกว าระดับทางเท�าเดิม
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล จึงขอใช�เงินทุนสํารองเงินสะสม
คงเหลือในโครงการจัดสร�างซุ�มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ใน
รอบนี้ขอใช�เงินที่ เหลือแปดแสนกว าบาท และขอใช�จํานวน 
355,000.-บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการรับเงิน 
การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2547 และที่
แก�ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 ข�อ 87(2) 
บอกว ากรณีที่ปQใดองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นมียอดเงินทุน
สํารองเงินสะสมเกินร�อยละ 15% ของงบประมาณรายจ าย
ประจําปQงบประมาณนั้น หากมีความจําเปRนองค�กรปกครองส วน
ท�องถิ่นอาจนําเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะส วนที่เกินไปใช�
ภายใต�เงื่อนไข ข�อ 89(1) โดยได�รับอนุมัติจากสภาท�องถิ่น 
เพื่อให�เปRนไปตามระเบียบที่อ�างถึง จึงขอเสนอสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อโปรดพิจาณาเห็นชอบอนุมัติจ าย
เงินทุนสํารองเงินสะสมขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
ก อสร�างทางลาดและแบริเออร�คอนกรีตซุ�มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติตามแบบที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนดต อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายตามที่นายกฯแถลงไหม ถ�า
ไม มีผมจะขอมติ ท านเลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 13  คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  เสียง 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง เปRนเอกฉันท� 

  5.7 ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองการศึกษาฯ เพื่อตั้งจ�าย
เปLนรายการใหม� หวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�งานบ1าน
งานครัว รายการค�าจัดซื้อเครื่องตัดหญ1า แบบเข็น จํานวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 13,000.-บาทเชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล- เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านขอเสนอคําแถลงญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ ายประจําปQพุทธศักราช 2563 
โอนตั้งจ ายรายการใหม  ด�วยกองการศึกษาฯสังกัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล มีความประสงค�จะขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ ายประจําปQงบประมาณพุทธศักราช 2563 
เพื่อตั้งจ ายเปRนรายการใหม หวดค าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�
งานบ�านงานครัว รายการค าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�า แบบเข็น 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 13,000.-บาท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสนามกีฬามาตรฐานแห งที่ 2 
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล โดยขอโอนลดงบประมาณ
จากหมวดค าใช�สอยประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม เข�าลักษณะรายจ ายหมวดอื่นๆโครงการส งเสริม
กิจกรรมในเดือนรอมฎอน จํานวน 13,000.-บาท รายละเอียด
ตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกจ ายให�กับทุกท านแล�ว ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก�ไข
เพิ่มเติม ข�อ 27 บอกกว าการโอนเงินงบประมาณรายจ ายใน
หมวด ค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ายเปRนรายการใหม  ให�เปRน
อํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่นเพื่อให�เปRนไปตามระเบียบที่อ�างถึง 
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จึงเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล พิจารณาอนุมัติ 
ต อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม  ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม  13 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยก
มือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 12 เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง  

  5.8 ญัตติ ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ1านทุ�ง ท่ีตั้งของพัสดุ หมู�ท่ี 8 ตําบลฉลุง อําเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล ประเภทท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง สร1างด1วย
งบประมาณของกองช�าง จํานวน 2,624,000.-บาท ให1แก�
องค�การบริหารส�วนตําบลฉลุงเชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านขอเสนอคําแถลงญัตติ
ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ด�วยองค�การบริหารส วนตําบลฉลุง แจ�งความ
ประสงค�ขอรับโอน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ�านทุ ง หมู ที่ 8 
ตําบลฉลุงอําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งเปRนโครงการ
ก อสร�างโดนองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเปRนทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลประเภทที่ดินสิ่งก อสร�าง สร�าง
ด�วยงบประมาณของกองช าง งบประมาณค าก อสร�าง จํานวน 
2,624,000.-บาทได�มาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2545 รหัส
พั ส ดุ  เ ล ข ที่  1 4 3 -4 5 -0 0 0 2  ซึ่ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยการพัสดุของหน วยการบริหาร
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ราชการส วนท�องถิ่น พุทธศักราช 2535 และที่แก�ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 9 พุทธศักราช 2553 ข�อ 155 ระบุว า การให�บุคคล
ใดได�ใช�ประโยชน�หรือได�รับสิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
ที่ดินและสิ่งก อสร�างของหน วยการบริหารราชการส วนท�องถิ่น
ต�องได�รับความเห็นชอบจากสภาหน วยการบริหารราชการส วน
ท�องถิ่น นั้น และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560 มาตรา 122 ให�
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุ พุทธศักราช 
2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุด�วย
วิธีการทางอีเล็กทรอนิกส� พุทธศักราช 2549 และบรรดา
ระเบียบข�อบังคับประกาศข�อบัญญัติและข�อกําหนดใดๆเกี่ยวกับ
พัสดุการจัดซื้อ จัดจ�าง หรือการบริหารพัสดุของหน วยงานของ
รัฐอื่น ที่ไม อยู ภายใต�บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว า
ด� วยการพัส ดุ  พุทธ ศักราช 2535 หรือระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุ ด�วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส�
พุทธศักราช 2549 แล�วแต กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ�างหรือการบริหารของหน วยงาน
ของ รัฐยั งคง ใ ช� บั งคั บ ไ ด� ต อ ไป เท าที่ ไ ม ขั ดหรื อแย� งกั บ
พระราชบัญญัตินี้  จนกว าจะมีกฎกระทรวงระเบียบ หรือ
ประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับปBจจุบัน
ทรัพย�สินดังกล าวขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ไม ได�ใช�
ประโยชน�โดยตรงเปRนทรัพย�สินประเภทคมนาคมเพื่อลด
ค าใช�จ าย ในการดูแลบํารุงรักษาหรือปรับปรุงซ อมแซมและเพื่อ
ประโยชน�แก ประชาชนในพื้นที่องค�การบริหารส วนตําบลฉลุงจึง
ขอเสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาให�
ความเห็นชอบการโอนทรัพย�ขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูลให�แก องค�การบริหารส วนตําบลฉลุง ต อไป จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณอะหมาด หลงจิ 
นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่

เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านในส วนตรงนี้ผมก็
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เห็นชอบ แต ผมอยากทราบว าในส วนของถนนสายนี้ ไม ทราบว า
จุดไหน หรือว าตรงไหน ขอฝากไว�แค นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท านสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม  เชิญท านนายกฯช วยตอบข�อ

ซักถามของสมาชิกฯที่อภิปราย 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านก็ขอช้ีแจงท านสมาชิกฯ
ถนนสายนี้เปRนถนนที่ผ านมัสยิดบ�านทุ ง เปRนถนนที่อยู ในองค�การ
บริหารส วนตําบลฉลุงเองไม ได�เช่ือมต อกับท�องถิ่น  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ ท าน
เลขานุการสภาฯนับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 13 คน 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด

ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12 เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดอกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง 

  5.9 ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ�ายรายการใหม�ของกอง
การศึกษาฯ(โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6) ในหมวดค�าครุภัณฑ� 
ในโครงการพัฒนาห1องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตามแนวทางการปTองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น�า 2019 (COVID-19) งบประมาณ 845,200.-บาท 
เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านก็ขอเสนอคําแถลงญัตติ
ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตั้งจ ายเปRนรายการใหม ด�วยกองการศึกษาฯ(โรงเรียน
นิคมพัฒนา ผัง6) ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ ายเปRน
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รายการใหม  ในหมวดค าครุภัณฑ�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให�กับโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 และเพื่อ
ดําเนินการตามแนวทางปxองกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในสถานศึกษา ดังนี้ 

  โอนเพิ่ม  รวม 845,200.-บาท ในรายการใหม� ดังน้ี  
  1. ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�All in one สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 24 เครื่องๆละ 17,000.-บาท เปRนเงิน 
408,000.-บาท โดยมีลักษณะตามเกณฑ�ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�และกระทรวงดิจิตอล
เศรษฐกิจและสังคมพร�อมค าติดตั้งจุดกระจายสัญญาณระบบ
LAN ตามห�องประจําเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช�สอนจํานวน  24 
จุด ๆละ 1,800.-บาท เปRนเ งิน 43,200.-บาท โดยมี
คุณลักษณะตามท�องตลาดเนื่องจากไม มีราคาและคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ปQ 2562 รวมเปRนเงินทั้งสิ้น 
451,200.-บาท 

  2. ค าจัดซื้อโทรทัศน� LED แบบ สมาร�ตทีวี ขนาด 55 นิ้ว 
จํานวน 10 เครื่องๆละ 18,200.-บาท เปRนเงิน 182,000.-
บาท โดยมีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ�ปQ 2562 พร�อมติดตั้งระบบเก็บเข�า-ออก ในการใช�งาน 
จํานวน 10 จุด ๆละ 19,000.-บาท เปRนเงิน 190,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามท�องตลาดเนื่องจากไม มีราคาและ
คุณลักษณะตามบัญ ชีมาตรฐานค รุ ภัณฑ�  2562 รวม
งบประมาณ 372,000.-บาท  

  3. ค าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรตส� จํานวน 
10 เครื่ อ ง  งบประมาณ 22,000.-บาท  โดยโอนลด
งบประมาณรวม 845,200.-บาท ในรายการ  

  (1) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
การศึกษางบดําเนินงานหมวดค าใช�สอยประเภทรายจ าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข�าลักษณะรายจ ายหมวด
อื่นๆโครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต างประเทศให�กับโรงเรียน
นิคมพัฒนา ผัง6 จํานวน 335,200.-บาท  
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  (2) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงานหมวดค าใช�สอยประเภท
รายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม เข�าลักษณะ
รายจ ายหมวดอื่นๆโครงการจัดการแข งขันฟุตบอลสตูลลีก 
จํ านวน  490,000 .-บาท  รายละ เอี ยดตามบัญ ชี โอน
งบประมาณที่ได�แจกจ ายไว�ให�กับทุกท านแล�ว อาศัยอํานาจตาม
ความ ข�อ 27 แห งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่นพุทธศักราช 2541 
และที่แก�ไขเพิ่มเติมที่กําหนดให�การโอนเงินงบประมาณรายจ าย 
ในหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดิน และสิ่งก อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ายเปRนรายการใหม ให�
เปRนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต อไป ในกรณีนี้ผมอยากจะเรียนช้ีแจงสมาชิกฯเพิ่มเติม จากการ
ประชุมหารือกับผู�เกี่ยวข�องของโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 ในการ
เปPดการเรียนการสอนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนั้น ก็เข�าใจว าส วน
ท�องถิ่นเราก็คงเปRนเช นเดียวกันกําหนดเปPดให�มีการเรียนการ
สอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ซึ่งในการเปPดเรียนนี้
มีกติกา NeWNomallและก็ความปกติใหม เกิดขึ้นหมายความว า
นักเรียนแต ละห�องนั้น เพื่อให�มีการเว�นระยะห างในเรื่องของการ
เรียนการสอนเพื่อปxองกันโรคโควิด 19 กําหนดให�เรียนได�ห�อง
ละไม เกิน 20 คน และนักเรียนไม เกิน 20 คน โรงเรียนนิคม
พัฒนา ผัง6 ได�หารือกันแล�วตกลงว าจะเปPดการเรียนการสอน
เปRนรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยจะเปPดการเรียนการ
สอนหมายความว าจะให�เรียนสัปดาห�ละ 3 วัน แต ว าเด็กนั้น
จะต�องแบ งจาก 1 ห�อง จะต�องแยกเปRน 2 ห�อง เพราะฉะนั้น
โรงเรียนจะต�องเปPดทําการเรียนการสอนสัปดาห�ละ 6 วัน ครู
จะต�องสอนจากเดิม 5 วัน เปลี่ยนเปRนสอน 6 วัน ซึ่งได�หารือกัน
ภายในแล�วครูก็ยินดีที่จะสอน 6 วัน โดยหลักการนั้นเพื่อที่จะ
แบ งเบาภาระของครูในการสอนเพราะเดี๋ยวนี้มีระบบการเรียน
การสอนทางไกลโดยเปRนหลักสูตรกระทรวงศึกษาที่สอนทาง
ระบบทีวีดิจิตอล เพราฉะนั้นเราจําเปRนที่จะต�องปรับห�องเรียน
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ทุกห�อง ซึ่งจริงๆแล�วปBจจุบันนี้เรามีห�องเรียนอัจฉริยะภาพอยู 
แล�วประมาณส วนหนึ่งแล�ว ที่มีทั้งจอทีวีมีที่จะรับสัญญาณจาก
ทางส วนกลางได�หรือใช�ข�อมูลแบบที่มากับแผ นหรือมากับ
ฮาร�ดดิสค�อะไรประมาณนี้ แต ส วนที่จะซื้อเพิ่มเติมตอนนี้ก็จะ
ปรับทุกห�องเท ากับว าเราจะมีจอทีวีหมดทุกห�อง ซึ่งอีกส วนหนึ่ง
ก็คือว าระบบโครงสร�างพื้นฐานของตัวสัญญาณซึ่งปQที่แล�วนั้น
เราได�ลงทุนเดินสายต างๆที่เราลงทุนไปประมาณล�านกว าบาท
นั้น ก็จะมาได�ใช�ในรอบนี้ก็จะติดตั้งตัวแปลงสัญญาณอะไรต างๆ
เพราฉะนั้นในระบบการเรียนการสอนตรงนี้ ผมค อนข�างจะม่ันใจ
ว าโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง6 ของเรานั้นน าจะเปRนโรงเรียนแรกๆ
ของจังหวัดสตูล ที่มีระบบนี้ครบทุกห�องในโรงเรียนซึ่งถือว าจะ
เปRนโอกาสที่ดีกับลูกหลานเราก็เรียนมาเพื่อให�ทุกท านได�
รับทราบและก็ได�โปรดกรุณาอนุมัติด�วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านใดที่จะอภิปรายไหม ถ�าไม มีผมจะขอมติ 
ท านเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - องค�ประชุม 13 คน 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรด
ยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 12 เสียง 

ปรานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - ไม�มี 
 - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง เปRนมติเอกฉันท� 

  ต�อไปผมจะนําเข1าสู�ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  เชิญท านสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
เสนอเรื่องอื่นๆ  เชิญคุณหรนอุศมา 

นายหรนอุศมา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านผมมีเรื่องที่จะปรึกษา
คือผมได�รับคําบอกเล ามาจากผู�หญิงคนหนึ่งที่อยู ในศูนย�กักตัวผู�
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ที่เดินทางหลับมาจากต างประเทศเขาโทรมาหาผม และผมก็เอา
มาพูดในวันนี้เพื่อให�ประธานฯได�รับทราบตามคําบอกเล าของเขา 
และได� เดินทางออกจากประเทศไทยไป เยี่ ยม ลูกที่ ก รุ ง
กัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย และพอไปถึงบ�านลูกของเขา
ประมาณ 4 วัน เขาก็ประกาศปPดประเทศเขาก็ไม ได�กลับบ�าน
และอยู ต อมาเขาอยากจะกลับบ�าน และเขาก็ไปติดต อสถานทูต
จะกลับเมืองไทยและทางสถานทูตเขาก็แนะนําให�ไปพบแพทย�
ตรวจและก็ทําหนังสือรับรองให�เสร็จแล�วก็เอารถรับส งกลับบ�าน
ที่ประเทศไทยวันกลับมีทั้งหมด 17 คน เขาจัดรถมาให�ไป
ทํางานแต ผู�หญิงคนนี้ไม ได�ทํางานเขาไปเยี่ยมลูกตกลงเขา
ส งกลับมาเพราะไปอยู ที่มาเลเซียประมาณ 2 เดือน และรถมา
ส งที่ด านวังประจัน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ านมา 
และถึงมาประมาณ 07.00 น. ด านวังประจันยังไปเปPดและก็
โทรกลับมาที่บ�านและพอด านเปPดรถของโรงพยาบาลละงู ไปรับ
ตัวเขามาทั้ง 17 คน และเปRนคนละงู 2 คน และรถพยาบาลก็
ส งไปที่อําเภอละงูและผู�หญิงอีกคนอยู ตําบลปากน้ํา ทางอําเภอ
ก็ประสานไปทางองค�การบริหารส วนตําบลให�เอาของมาให�และ
รถพยาบาลก็นําส งไปที่ ศูนย�กักตัวในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(วิทยาลัยเขตสตูล)ส วนองค�การบริหารส วนตําบลปากน้ําห าง
จากศูนย�กักตัวประมาณ 8 กิโลเมตร และของถึงมาแต ผู�หญิง
ท านนี้บอกว าไม ได�รับอะไรเลย ส วนองค�การบริหารส วนตําบล
ละงูห างจากศูนย�กักตัวประมาณ 300 เมตร พอวันรุ งขึ้นมีหมอ
และพยาบาลเข�าไปตรวจหมดทุกคนแต ผู�หญิงคนนี้เขาไม ตรวจ
ให�และเขาก็เรียกหมอว าทําไมไม มาตรวจฉันด�วย หมอบอกว า
ตรวจเอาเองเลย ผู�หญิงคนนั้นบอกว าฉันทําไม เปRนและเข�าก็โทร
กลับไปที่บ�านและญาติของเขาก็เปRน อสม.ประจําหมู บ�าน อยู 
ใกล�กับบ�านของเขา และพอทราบเรื่องก็ไปหา ส.อบต. ที่
สาธารณสุข ตําบลละงู แต พอไปหาเขาบอกว าเขารับผิดชอบ
ไม ได�ไม มีหน�าที่เพราะไปอยู ที่ศูนย�กักตัวที่ราชภัฏเพราะเปRนของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลรับผิดชอบ และผู�หญิงที่เขาเปRน 
อสม.ก็เข�าใจและเขาก็กลับบ�านและพอวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
ผมก็ได�ถูกต อว าจาก อสม. กระทบถึงตัวผมและก็องค�การ
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บริหารส วนจังหวัดสตูลด�วย เพราะไม มีอะไรเขามาอยู หลายวัน
แล�วแต คนอื่นเขารู�ว าจะได�ของยังชีพทั้งผ�าห ม ผ�าปูที่นอน 
ผ�าขนหนู และของใช�ส วนตัวแต เขาไม ได�อะไรเลย พอผมถูกต อว า
ผมก็ไปหาอําเภอผมจะไปถามว าปลัดอําเภอคนไหน ที่รับผิดชอบ
ดูแลศูนย�กักตัวผู�ที่เดินทางกลับจากต างประเทศผมก็เข�าไปบอก
ผู�หญิงคนนั้นออกมาหาผม ผมก็ได�เล าเรื่องเขาก็โทรศัพท�ทันทีไม 
รู�ว าโทรไปไหนและบอกว าเอาของไปให�เขาด�วย พอตอนสองทุ ม
ผู�หญิงคนนี้ก็โทรมาหาผมและฝากขอบคุณที่ไปบอกกับทาง
อําเภอละงู เขาเอาของมาให�แล�ว เอาหมอนมาให�และเขียนที่
หมอนว า องค�การบริหารส วนตําบลน้ําผุด ผ�าปูที่นอน ผ�าขนหนู 
เขาบอกว าเขาไม รับ และผมถามว าทําไมไม รับเขาบอกว าผ�าเช็ด
เท�าบ�านฉันยังดีกว าผ�าที่ให�มานี้ เขาก็ให�คืนอันนี้แหละที่กระทบ
กับผมจากที่เขาบอกว าเปRนความรับผิดชอบขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล และเปRนสมาชิกสภาฯอยุ ใกล�ๆไม ดูแล และ
ผู�หญิงคนนั้นก็ฝากมาว าให�ถามประธานสภาฯผ านไปยังท าน
นายกฯว าองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลไปเกี่ยวข�องจริง
หรือไม  และถ�าเกี่ยวข�องจริงมอบหมายไปให�หน วยงานไหนให�
ดูแลศูนย�กักตัว และเขาก็ยังฝากมาอีกว า วันที่ 10 มิถุนายน 
2563 คนที่อยู ทั้งหมดนั้นเพราะครบ 14 วันแล�วส วนเขายังไม 
ครบ และเขาบอกว าจะทําความสะอาดศูนย�กักตัวแล�ว และจะ
ย�ายเขาไปทิ้งไว�ที่ไหนอีกผู�หญิงคนนั้นกล าว ผมพูดตรงๆตามคํา
บอกเล า เขาก็บอกว าเอาเขามาทิ้งไว�นะเหมือนกับเอาแมวมาทิ้ง
ไว�ไม ดูแลเลย ผมบอกตรงๆเขาส่ังมาว าให�บอกช่ือเขา นางสิกาบ 
คุณทวี  อยู บ�านเลขที่ 323 หมู ที่ 2 ตําบลละงู บ�านอยู ใกล�กับ
ท านเลขานุการนายกฯ ผมก็ฝากบอกแค นี้  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม เชิญคุณอาทิตย� สุวรรณโณ 

นายอาทิตย� สุวรรณโณ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านกระผมขอฝากถึง
ผู�อํานวยการกองช าง พอดีท านรองนายกองค�การบริหารส วน
ตําบลนิคมพัฒนา ฝากมาบอกว าทางกองช างขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลจะเข�าไปและก็จะขอเพิ่มรถแม็คโคอีก 1 
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คัน เพื่อตัดถนนใหม พอดีผมก็ไม ได�ทําหนังสือมาแต ว ากองช าง
จะเข�าไปวันจันทร�นะครับ แต โทรหาผมเมื่อตะกี้ว าจะขอเพิ่มรถ
แม2กโคอีก 1 คัน ขอฝากไว�แค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณศิริศักดิ์ 
ประทีปรัศมีกุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านก อนอื่นต�องขอแสดง
ควานยินดีกับผู�อํานวยการกองช างคนใหม  และเปRนที่แน นอน
แล�วว าก็คือ คุณปราโมทย�  หมาดทิ้ง ที่จะมาเปRนผู�อํานวยการ
กองช าง สังกัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และก็ต�องขอช่ืน
ชมเจ�าหน�าที่ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่ได�ไปดูแลผู�ที่
โดนกักตัวอยู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ(วิทยาเขตสตูล) ซึ่งองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเราก็มีอยู หลายกองงาน แต เท าที่ผม
ทราบมานั้นมีอยู แค กองการศึกษาฯ กองช าง และไม ไปทุกกอง 
คือผมก็ไม เข�าใจเหมือนกันว าการสับเปลี่ยนเปRนยังไงก็ไมแน ใจ 
แต ต�องขอช่ืนชมเจ�าหน�าที่ ที่ได�เดินทางไปทํางานซึ่งก็มีความ
เสี่ยงอยู พอสมควร และสิ่งที่ผมจะพูดต อไปนี้แต บังเอิญว า
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯก็ไม ได�เข�ามาประชุมก็อยากจะฝาก
ท านประธานสภาฯผ านไปยังกองการศึกษาฯและผ านไปถึงท าน
นายกฯพื้นที่ ที่เปRนสนามกีฬาแห งที่ 2 ขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ที่อําเภอละงู คือตอนนี้ผมได�ประสานทางคุณอรุณ 
อาดํา  เพื่อให�ชาวบ�านได�เข�าไปใช�พื้นที่แล�วแต ยังขาดอยู อีก
หลายๆส วนที่จําเปRนจะต�องมีโรคไวรัส โคโรนา 19 ซึ่งหลาย
ส วนก็ทราบอยู แล�วผมได�ประสานกับองค�การบริหารส วนตําบล
กําแพง ไปขอเจลล�างมือมาแล�วในส วนหนึ่ง คิดว าคงยังไม พอ
น าจะใช�ได�สัก 3 วันก็คงจะหมดก็ต�องประสานผ านมาทางท าน
ประธานสภาฯเพื่อขอเจลล�างมือไปใช�ที่สนามกีฬาแห งที่ 2 ด�วย
เพื่อให�ชาวบ�านได�ใช�ประโยชน� และเมื่อไปใช�ที่สนามแล�วเมื่อก อน
นั้นตอนนี้เรากําลังประสานไฟฟxา และประปาซึ่งกําลังติดตั้งกัน
อยู แต ว าพื้นที่ตรงนี้มันต�องใช�ทุกวันคนที่ไปออกกําลังกายถ�า
ปวดท�องจะเข�าห�องน้ําก็ไม มีน้ํา เพราะถังน้ําที่เราเคยใช�นั้น ทาง
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องค�การบริหารส วนตําบลกําแพงนั้น ก็ได�ยืมจากผู�รับเหมาหรือ
ผู�รับจ�างของสนามกีฬาของเราเอาไปที่ศูนย�กักตัวที่ ปากปPง เอา
ไปใช�ทีนี้เราก็ไม มีถังน้ําใช�และก็อยากจะขอถังน้ําช่ัวคราวก อนที่
ประปาของเราจะเข�าถึงเพราะต�องใช�ทุกวัน และก็อยากจะฝาก
ถึงก็คือในเรื่อของการทําตัวช้ีวัดถ�าพูดออกไปก็อาจจะไม สบาย
ใจกันแต โครงการต างๆนั้น มันต�องมีการเข�าแผนงบประมาณแต 
ถ�าไม ได�เข�าแผนงบประมาณเราจะไปขอโครงการต างๆนั้นเราก็
จะไปขอไม ได�ซึ่งต�องช วยกัน ผมเองก็ต�องช วยผู�บริหารในการที่
วิ่งหางบประมาณต างๆและการประสานงานต างๆ แต บางตัวที่
เราจะทําโครงการต อไปซึ่งมันก็ทําไม ได�เพราะว าเท าที่ผมทราบ
มา เขาบอกว าถ�าเข�าแผนไปแล�วถ�าเราไม ได�ทํานั้นตัวช้ีวัดก็จะตก 
ซึ่งผมก็ไม แน ใจว าตัวช้ีวัดสําคัญมากน�อยขนาดไหนก็อยากฝาก
ท านประธานสภาฯด�วยแต ผมคิดตามประสาชาวบ�านของผมว า
ถ�าเราไม เข�าแผนเอาไว�นั้นเท ากับเราไม ได�โครงการสิ่งเหล านี้ผม
ต�องฝากไว�ว าจะต�องช วยกันเพราะว าอย างเช น ถนนจากบ�าน
อุไร-ท าค าย เราทําไว�ตอนเดียวไม รู�กี่ปQแล�วก็อยากจะฝากอีก
ตอนหนึ่งมันก็เข�าแผนไม ได�แล�วจริงๆงบประมาณนี้ก็มาสามารถ
ทําโครงการต อเนื่องได�เลยในวันที่คณะกรรมการพัฒนา ได�คุย
กันนั้นผมก็พยายามขอร�องเพื่อเพิ่มแผนตรงนี้เข�าไป ถ�าเราเข�า
แผนไว�แล�วตรงนี้เราก็สามารถยื่นเรื่องของบประมาณได�หรือ
ไม ได�ก็ไม เปRนไรเพราะเราได�ยื่นไปแล�ว และอีกอันผมฝากท าน
ประธานฯผ านไปยังคณะผู�บริหารด�วย คือ ถนนสายลําตาตู ซึ่ง
ชาวบ�านก็ส งไลน�มาหาผมซึ่งผมได�ถ ายมาให�ดู เจ�าหน�าที่ฝาก
เอกสารให�ท านประธานสภาฯด�วย เขาเขียนว า “สวัสดีท าน  สจ. 
ฝนตกน้ํานองหน�าบ�านซึ่งถนนซุดตํ่าและถนนแตกร�าวชํารุดมาก
แล�วรบกวนท าน สจ.เข�ามาดูหน อยนะค ะ ถนนสายหน�าไฟฟxา
อําเภอละงู ที่ลงไปกุโบว�ควนสไน  ก็สายลําตาตูที่ผมพูดถึง
ตลอดและผมก็ได�ตอบไปคําเดียวว า “ครับ” เดี๋ยวผมจะเข�าไป
ดูแลให�สิ่งเหล านี้มันจะเกิดขึ้นผมบอกแล�วว าการเปRนสมาชิกฯก็
เปรียบเหมือนการเปRนไปรษณีย�ที่เรานําเรื่องร�องเรียนและความ
เดือดร�อนจากชาวบ�านผ านมาถึงองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล ผ านท านประธานฯผ านไปยังผู�บริหารเพื่อให�ทุกอย าง
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ดําเนินการไปอย างมีประสิทธิภาพได� แต ถ�าเราไม ช วยกันพัฒนา
บ�านเราใครจะมาทําให�เราผมถือคติจากท าน สส. ขออนุญาต
เอ ยนาม คุณวรศิษฎ� เลียงประสิทธิ์ พูดเสมอว าบ�านเราถ�าไม 
ช วยกันทําใครจะมาช วยบ�านเรา เพราะฉะนั้นสิ่งเหล านี้ที่
จําเปRนต�องทํา ในส วนของกองการศึกษาฯขอเพิ่มเติมอีกนิด ผม
ฝากไปตั้งนานแล�วในเรื่องของการทําหนังสือเพื่อขอใช�พื้นที่ใน
การจัดทําโครงการศูนย�กีฬาชุมชนหรืองบประมาณปQ 2564 
เราต�องทําหนังสือก อนไม ฉะนั้นปQ 2564 เราต�องขอโครงการ
แล�วสิ่งๆต างเหล านี้ผมเปRนแค สมาชิกฯมันไม ใช อํานาจหน�าที่ของ
ผมในการที่จะไปยุ งกับข�าราชการหรือไปยุ งกับผู�บริหารก็ผม
บอกแล�วเวลาที่สําคัญของเราก็คือวันที่ เราผ านงบประมาณ
เท านั้น หลังจากนั้นเราก็ประสานช วยกันทํางานก็ขออนุญาตฝาก
ไว�เท านี้ในบางเรื่องก็อย าโกรธกันมันจําเปRนต�องเอามาพูดกันเพื่อ
ทําความเข�าใจกันทุกคนมีความหวังดีต อบ�านเมืองทั้งนั้น ผมก็
หวั งดี  ท านก็หวังดี  เพราะฉะนั้นการทํางานเราต�องช วย
ประสานกัน ขอฝากไว�แค นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นอีกไหม เชิญคุณอะหมาด  หลงจิ 

นายอะหมาด  หลงจิ - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านตามที่ท านศิริศักดิ์ 
ประทีปรัศมีกุล ได�อภิปรายมาเมื่อสักครู นั้น ผมก็นึกได�ว า
เกี่ยวกับเรื่องถมที่ ก็ส วนใหญ แล�วตอนนี้พวกนายทุนหรือว า
หน วยงานราชการผมขอฝากท านประธานสภาฯเกี่ยวกับเรื่อง
เจ�าหน�าที่ผังเมือง ก็การถมที่ส วนใหญ แล�วมันจะแข งกันถมที่ให�
สูงขึ้นเท าที่สังเกตตอนนี้ถนนมันก็จะเปRนห�วยเปRนคลองแล�ว พอ
ถมที่ก็มาถมทีหลังก็จะเอาให�สูงขึ้นประมาณหนึ่งศอกตรงนี้น้ํา
เปลี่ยนทิศทางเพราะสาเหตุนี้ผมขอฝากให�ท านประธานสภาฯ
ผ านนายกฯเนื่องจากท านนายกฯเข�าประชุมกับผังเมืองและ
หัวหน�าส วนราชการทั้งจังหวัด ผมขอฝากเรื่องนี้ด�วย และอีก
เรื่องคือหน วยขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ที่เข�าไปทํา
กิจกรรมในพื้นที่ของสมาชิกสภาฯไม ว าตําบลไหนก็แล�วแต ผมขอ
ฝากว ากรุณาช วยประสานไม ว าจะเปRนกิจกรรมอะไรก็ขอให�
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ประสานกับท านสมาชิกฯให�รู�ด�วยหรือว าโครงการอะไรก็แล�วแต 
ที่เข�าไปในตําบลของท านขอให�แจ�งให�ทราบด�วย เพราะว าบาง
โครงการหรือว าบางกิจกรรมพี่น�องชาวบ�านถามว าโครงนี้เปRน
อย างไรทําไมสมาชิกสภาฯในเขตพื้นที่ไม รูเลย มันต�องแจ�งให�
ทราบด�วยขอฝากไว�ด�วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม เชิญนายกฯช วย
ช้ีแจงในส วนที่สมาชิกฯอภิปรายมา  

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่
เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติ ทุกท านก็ขออนุญาตช้ีแจงใน
ประเด็นที่ท านสมาชิกฯได�สอบถามมา กรณีของศูนย�กักตัวที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (วิทยาเขตสตูล) ต�องเช็คในรายละเอียดสัก
นิดเพราะว าจริงๆแล�วตามที่ท านเล ามานั้น ผมฟBงดูแล�วมัน
แปลกๆอยู ผมอยากจะเรียนว าถ�าเปRนคนละงู จริงๆแล�วเขาไม 
ควรเข�าไปอยู ที่ราชภัฏถ�าตามหลักที่เราตกลงกันนั้น เพราะที่ราช
ภัฏนั้นเดิมทีเปRนโรงพยาบาลสนาม ตอนแรกนั้นเขาจะรับคนที่
กลับจากประเทศอินโดนิเชียมาซึ่งชุดนั้นก็หมดไปแล�วรักษาหาย
และก็กลับบ�านไปหมดแล�ว พอศูนย�ว างนั้นองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลก็ได�ไปขอใช�เพื่อเปRนศูนย�กักตัวขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล ซึ่งในหลักการนั้นผมอยากจะเรียนว าองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเราได�รับสิทธิ์ให�ดูแลเฉพาะคนไทย
ต างจังหวัดเท านั้น ที่ผ านด านวังประจัน และผ านด านตํามะลังมา 
เท านั้น สําหรับคนไทยที่เปRนคนจังหวัดสตูลนั้น แต ละอําเภอ
จะต�องเปRนคนดูแลเท านั้น อําเภอใครอําเภอมัน ในกรณีของท าน
เปRนคนอําเภอละงู เพราะฉะนั้นที่ท านโทรไปหาปลัดอําเภอนั้น 
ผมเข�าใจว าไปถูกที่แล�วเพราะเขาจัดหมอน ผ�าห มไปให�แต ของ
เราโดยปกติเราจัดเรียบร�อย เรามีเครื่องใช�ส วนตัวอะไรต างๆเรา
จัด ให�ทุ กคนเพราะฉะนั้ น เดี๋ยว เลิกประ ชุม เรามาคุ ย ใน
รายละเอียดอีกว าผู�หญิงคนนี้จริงๆแล�วอยู ในศูนย�กักตัวของ
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลหรือไม  หรือว าอยู ที่ไหนกันแน 
เขาเปRนต างจังหวัดหรือเปRนคนในจังหวัดสตูลแท�ๆเดี๋ยวต�องขอ
เช็คช่ือสักนิด ซึ่งผมไม ทราบเหมือนกันคืออย างนี้ที่ท านบอกว า
ไปปล อยเหมือนกับปล อยลูกแมวนั้น คือจริงๆอย างนี้ผมอยากจะ
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เรียนว าเรามีหลักของเราอยู คือ คนไทยต างจังหวัดที่มาอยู กับ
ศูนย�กักกันองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลนั้น เราจะมีอยู สอง
ลําดับ อันที่หนึ่งก็คือคนที่มาจากประเทศมาเลเซียที่มาจากรัฐที่
ไม มีความเสี่ยงมาก โดยปกติแล�วเราจะเอาอยู ในศูนย�ที่เปRนศูนย�
รวมอย างเช น ศูนย�ที่สนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
ศูนย�ที่อําเภอควนกาหลง ศูนย�ที่ควนสตอ ซึ่งเปRนห�องใหญ และ
ห�องรวมอยู ประมาณสิบกว าคน อันนั้นคือมาจากรัฐที่ไม มีความ
เสี่ยงมาก สําหรับผู�ที่มาจากรัฐที่มีความเสี่ยงมากอยู  4 รัฐ เขา
จะส งรายช่ือมาให�เราล วงหน�าสองวันเท านั้น ผมเองก็ทํา
การบ�านทุกวันเพื่อเช็ครายช่ือว ามาจากรัฐเสี่ยงกี่คน มาจากรัฐที่
ไม เสี่ยงกี่คน จะได�ส่ังการไปที่เจ�าหน�าที่นะครับ ที่มาจากรัฐเสี่ยง
นั้นเราก็ปxองกันและถ�าเอามาไว�รวมกันประมาณสิบคนหรือยี่สิบ
คนและถ�ามีใครเปRนสักคนนั้นและคนที่เหลือก็เปRนด�วย เราก็เลย
พยายามลดความเสี่ยงในช วงแรกๆที่ราชภัฏยังไม ว างนั้น ผมต�อง
เอาพวกนี้ไปเช าโรงแรมให�อยู ห�องละ 2 คน แต ถ�าติดเช้ือก็ติด 2 
คน และแต ละห�องนั้นโดยปกติแล�วเราจะไม ให�เข�าหากัน ก็
หมายความว าให�กินกับให�นอน วันละ 3 มื้อ ถ�าคุณยังได�ไม 
เพียงพอจะส่ังอะไรเพิ่มเติมส่ังได� แต คุณต�องจ ายเงินเองอะไร
ประมาณนี้ซึ่งส วนใหญ ที่ผ านศูนย�กักตัวขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เท าที่ผมสัมผัสได�เขาค อนข�างจะมีความพอใจใน
การดูแลในการบริหารศูนย�ของเราบางคนกลับไปแล�วยังโทรมา
ขอบคุณอีก เดี๋ยวขอคุยกับผู�หญิงคนนี้สักหน อยว ามันยังไงกันแน  
เดี๋ยวจะหารือกับท านนอกรอบในส วนนี้ เพราะฉะนั้นวันที่ 10 
มิถุนายน 2563 ถ�าอยู ที่ศูนย�ราชภัฏก็จะต�องย�ายออกเพราะว า
เปRนข�อตกลงระหว างผมกับทางรองอธิการราชภัฏแล�วว าหลัง
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เราต�องทําความสะอาดศูนย�ให�เขา
เพราะว านักศึกษาจะเข�ามาอยู หอพักแล�ว แต ยังโชคดีว าคนที่มา
อยู ในศูนย�ราชภัฏที่เราดูแลอยู นั้น ยังไม มีใครเปRนโควิด 19 สัก
คน ยังเปRนคนปกติอยู ทั้งหมดไม มีใครติดเลย เพราะฉะนั้นการ
ดูแลการรักษาความสะอาดก็คงจะไม ยุ งยากอะไรมากมายนัก ก็
ต�องทําตามระบบให�เขาและวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นี้ถ�าหา
กว ามีเหลืออยู ในราชภัฏนั้นเท าไหร ก็น าจะต�องย�ายออกไปอยู ใน
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ห�องพักโรงแรมเพราะในเมื่ออยู กัน 2 คน ก็ต�องให�อยู กันสองคน
แบบเดิมไม ให�เปลี่ยนคู เพื่อดูแลให�เรียบร�อยตามเดิมจนกว าจะ
ครบกําหนด น่ันคือหลักการที่เราทํางานอยู ก็ขออนุญาตช้ีแจง
เพื่อความเข�าใจ ในส วนของการขอรถแม2คโคที่จะขอเพิ่มของ
องค�การบริหารส วนตําบลนิคมพัฒนา ท านผู�อํานวยการกองช าง
ก็รับทราบแล�ว ก็ไปจัดคิวซึ่งถ�าหากว าคิวไม ได�ไปพร�อมกับชุดนี้ก็
อาจจะตามไปทีหลังก็คงจะได�และผมอยากจะเรียนว าเรามีอยู  3 
คัน ที่ใช�งานได�ดีอยู มี 2 คัน และอีก 1 คัน ไม ค อยดีเท าไหร และ
คนขับก็เกษียณอายุราชการไป 1 คน และมีคนขับเหลืออยู  2 
คนที่ขับชํานาญเพราะฉะนั้นเทศบาลเมืองเขาก็ขอเร งด วนมา
เหมือนกันในเรื่องของบ อขยะ ซึ่งวันนี้ก็ได�ไปลงให�เขาแล�ว ใน
ส วนขององค�การบริหารส วนตําบลนิคมพัฒนานั้น ผมเข�าใจว า
เขามีนัดกันส วนหนึ่งแล�วซึ่งคิวต อไปรู�สึกจะเปRนคิวขององค�การ
บริหารส วนตําบลกําแพงเท าที่ทราบมานั้น และก็ขององค�การ
บริหารส วนตําบลนิคมพัฒนา ผมไม แน ใจว าว าคิวไหน อาจจะคิว
หลังองค�การบริหารส วนตําบลกําแพงหรือเปล าและก็รถอีกคัน
ตอนนี้ก็ทําบ อขยะอยู ที่องค�การบริหารส วนตําบลควนกาหลง ซึ่ง
ตรงนี้รับทราบที่แจ�งมาเดี๋ยวจะสลักจัดคิวกันยังไงค อยว ากันอีก
ที ก็คงจะบริหารจัดการให�บรรลุตามวัตถุประสงค�ที่ต�องการก็
เรียนเพื่อโปรดทราบ สําหรับในเรื่องของสนามกีฬาแห งที่ 2 การ
ที่จะขอเจลล�างมือคงไม มีปBญหาเพราะว าขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดก็เหลืออยู พอสมควร ก็คงจะแบ งไปได� ในส วนถังน้ํา
ช่ัวคราวผมไม แน ใจว าวันก อนเปRนของกองการศึกษาฯมีการซื้อ
ถังน้ําขนาด 2,000 ลิตร มาไว�ประมาณสี่ถึงห�าลูกและก็ที่
ท าเรือปากบาราก็ยืมใช�ไปก อน 4 ลูก และตอนหลังเราก็ตั้งงบ
เพิ่มเติมให�กองการศึกษาฯและให�ทางท าเรือซื้อไปใช�คืนกอง
การศึกษาฯและทราบว าห�องน้ําก็จําเปRนต�องใช�เพราะว าตอนนี้
โรคโควิด 19 เปPดให�คนไปออกกําลังกายแล�วก็มีคนใช�บริการ
แล�วถ�ายังไงก็จะรีบหาวิธีการให� ก็อาจจะต�องประสานท าน
สมาชิกฯนะครับ ในเรื่องของน้ําที่จะไปเติมก็รบกวนทางองค�การ
บริหารส วนตําบลกําแพง ไปช วยเติมให�แล�วกัน เพราะว าเรื่องถัง
น้ําช่ัวคราวนี้ก็คงจะไม วุ นวายมากนักเพราะว ามีระดับบนควนสูง
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ที่เราจะเอาถังไปตั้งได�และก็ท อเดิมก็มีอยู แล�ว ก็คงจะไม วุ นวาย
อะไรมากมายเดี๋ยวจะไปดําเนินการให� ส วนถนนสายหน�า
โรงไฟฟxาลําตาตู กองช างแจ�งมาแล�วว าได�เข�าไปสํารวจแล�วก็คง
จะตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการต อไป และในเรื่องของท าน
สมาชิกฯอีก 1 ท านที่เสนอมานั้น ในเรื่องของการถมดินกับเรื่อง
ของการแจ�งกิจกรรมในพื้นที่ก็อยากจะถือโอกาสนี้เรียนท าน
หัวหน�าฝKายและก็ผู�อํานวยการกองทุกกองงาน ผมมองว าโดย
ปกติแล�วนั้นองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลลงไปจัดกิจกรรมใน
พื้นที่ต างๆอยู พอสมควรบางเดือนก็หลายรอบเพราะฉะนั้นขอให�
พิจารณาว ามันเปRนงานเล็กหรืองานใหญ มากแค ไหนแต ไม ว าจะ
เปRนงานเล็กหรือว างานใหญ ๆสมาชิกสภาฯในเขตพื้นที่ถ�าเปRน
งานเล็กนั้นก็แจ�งเฉพาะพื้นที่ ที่เขาดูแลอยู ให�เขาได�มีโอกาสไป
ร วมได�ไปพบปะประชาชนแต ถ�าเปRนงานใหญ ก็อาจจะแจ�งในภาพ
กว�างอาจแจ�งสมาชิกฯทุกคนก็ได�เหมือนโครงการ อบจ.พบ
ประชาชน เท าที่ได�สัมผัสก็แจ�งให�ทราบกันอยู แต บางกิจกรรมก็มี
ที่ไม ได�แจ�งบ�างก็เรียนย้ําตรงนี้อีกครั้งว ายังไงก็อย าลืมแจ�งท าน
สมาชิกฯ ในส วนที่ท านประธานสภาฯเรียนบอกว าให�ผมได�ช้ีแจง
หรือเล าให�ท านสมาชิกฟBงในเรื่องของการดูแลพี่น�องประชาชนใน
เรื่องของโรคโควิด 19 ก็อยากจะเรียนทุกท านว าตั้งแต 
สถานการณ�โรคโควิด 19 เกิดขึ้นมานั้นองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูลก็ไม ได�ละเลยในส วนนี้เราก็มีกิจกรรมหลากหลายที่
ดูแลพี่น�องมาอย างต อเนื่องตั้งแต ตอนแรกเลยว าเราจัดอบรม
ให�กับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นในเรื่องของการอบรมครู ก. 
ในเรื่องของการเย็บหน�ากากอนามัย เพื่อให�องค�การบริหารส วน
ตําบลหรือเทศบาลต างๆไปอบรม ครู ข. และให�ประชาชนได�เย็บ
แจกจ ายให�กับพี่น�องประชาชนตามงบประมาณที่ทางกรม
จัดสรรมาให�กับองค�การบริหารส วนตําบลกับเทศบาล ตรงนั้น
ของเราก็ไม ได�รับการจัดสรรงบประมาณมาเราก็ดําเนินการจัด
อบรมให�โดยใช�งบประมาณของเราเอง อันนั้นในเบื้องต�นเลย
ต อมา เราก็ ได�มี การ เปลี่ ยน สํา นักงาน เปRน โรงงานผลิ ต
แอลกอฮอล�ล�างมือก็ผลิตมาประมาณ 100,000 ขวด และก็
แจกจ ายให�กับพี่น�องประชาชนไปตามครัวเรือนต างๆก็กําหนดว า
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ให�แจกทุกเครือเรือนแต ที่เราจัดสรรไปนั้น ประมาณ 80%ของ
ครัวเรือน เนื่องจากเข�าใจว าบ�านที่มีทะเบียนบ�านทั้งหมดอาจจะ
ไม มีคนอยู บ�าง ก็ให�ไปแจกส วนที่มีคนอยู อันนั้นก็เสร็จสิ้นไปแล�ว 
ขณะนี้ก็อยากจะเรียนว าในส วนที่เหลือ 20% นั้น เราก็แจกไป
ตามหน วยงานต างๆตามที่เขาขอมาและก็ยังมีเหลือที่จะใช�ใน
กิจกรรมขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลต างๆอีกส วนหนึ่ง 
หลังจากนั้นเราก็มีการประชุมหารือกับองค�การบริหารส วน
ตําบลและเทศบาลทั้งจังหวัดสตูล เพื่อทําโครงการแจกถุงยังชีพ
ให�กับพี่น�องประชาชน โดยเรามีข�อตกลงกันว าให�องค�การบริหาร
ส วนตําบลหรือว าเทศบาลสํารวจความต�องการมาสําหรับผู�ที่
ได�รับผลกระทบก็มีฐานะยากจนและความเดือดร�อนหรือไม มี
งานทํา และก็ให�องค�การบริหารส วนตําบลหรือเทศบาลช วยไป
ก อนครึ่งหนึ่ง ส วนที่เหลืออีกครึ่งก็ขอมาที่องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล เราก็จะดําเนินการให�ซึ่งขณะนี้เทศบาลเมืองเขาทํา
อย างรวดเร็วเราทําไปเสร็จหมดแล�วในเขตเทศบาลเมือง และ
รอบบ ายวันนี้คณะกรรมการช วยเหลือประชาชนก็พิจารณาอีก
สามองค�การบริหารส วนตําบล และน าจะเปRนสัปดาห�หน�าก็จะมี
อีกสิบองค�การบริหารส วนตําบลอยากจะเรียนท านสมาชิกฯทุก
ท านว าถ�าองค�การบริหารส วนตําบลไม ดําเนินการแล�วไม เกิน
ศักยภาพให�เราก�าวก ายไปแจกก อนองค�การบริหารส วนตําบล 
เราไม ทํานะเราทําไม ได� เพราะฉะนั้นจะต�องให�องค�การบริหาร
ส วนตําบลเปRนผู�ริเริ่มหากลุ มเปxาหมายและพอเกินศักยภาพก็ขอ
มาที่องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ของเราก็จะจัดสรรไปให�ซึ่งก็ทราบข าวมาว าหลายๆ
พื้นที่อาจจะไม ค อยกล�าทํา ผมคิดว าเรื่องอย างนี้มันเปRนเรื่องของ
การช วยเหลือความเดือดร�อนของประชาชน เพราะฉะนั้นไม ใช 
ลักษณะที่เราจะต�องไปกลัวระเบียบก็ให�โอกาสเราทําได�อยู แล�ว 
เพราะว าช วงหลังนี้มีข าวที่เกี่ยวเนื่องกับฝKายตรวจสอบเขาลง
พื้นที่ตรวจสอบหลายๆองค�กรของท�องถิ่นเรา ก็เลยไม กล�าหรือ
ยังไงผมก็ไม แน ใจแต สําหรับองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลเรา
ผมคิดว าสิ่งไหนที่เปRนความเดือดร�อนของประชาชนแล�วเปRนเรื่อง
ที่ถูกต�องเราทําให�หมด ในอนาคตตอนนี้เริ่มแล�วที่จะทําอยู ก็จัด
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อบรมมาตรฐานการท องเที่ยวชา ssa safety and soul (เซฟตี้
แอนเฮ�ว)เมื่อต�นสัปดาห�เราอบรมให�กับผู�ประกอบการโรงแรมหลี
เป�ะกับในเขตเมืองสตูลไปแล�ว วันจันทร�ที่จะถึงนี้ก็จะไปอบรม
ให�กับกลุ มผู�ประกอบการที่วังสายทอง เพราะคิดว าหลังจากเปPด
การท องเที่ยวอย างน�อยที่สุดคน 3 จังหวัด อาจจะมาเที่ยว
จังหวัดสตูล เพราะฉะนั้นก็ต�องปรับมาตรฐานให�เปRนมาตรฐาน 
SSA ให�เขาไปทําเพื่อการรับรองให�ได�ปxายมาตรฐานและก็จะ
พยายามดันสตูลให�เปRนการท องเที่ยวให�เปRนที่ปลอดโรคและ
ปลอดภัยเพื่อรองรับนักท องเที่ยวที่จะมาในช วงต อไป ส วนอีก
กิจกรรมหนึ่งเราก็จะประชุมเชิงปฏิบัติการให�กับผู�ประกอบการ
ท องเที่ยวของเกาะหลีเป�ะหลายๆภาคส วน ตั้งแต ผู�ประกอบการ
เรือ ผู�ประกอบการโรงแรมที่พักร�านอาหาร เพื่อนํามาตกลงทํา
ความเข�าใจว า พอผ อนปรนแล�วนั้นสถานการณ�ท องเที่ยวของ
เกาะหลีเป�ะนั้นควรจะตั้งรับอย างไร จะต�องกําหนดราคาใหม 
หรือไม อย างไร เพราะเรือจากเดิม 50 คน ก็อาจจะลดกันไป 
และต�องเชิญส วนราชการต างๆเข�ามาหารือในมาตรการต างๆ
ด�วยว าจะกําหนดเท าไหร จะรับรองกันยังไงพอหมดโควิดแล�วจะ
ให�กลับไปอยู ในรูปแบบเดิมได�ไหม ยังไงก็ต�องหารือกันที่ประชุม
ซึ่งก็จะเปRนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรอบใหญ พอสมควรซึ่ง
กําหนดไว�จะประมาณสัปดาห�หน�า ตรงนี้ถ�าหากว าท านสมาชิก
สภาฯท านใดสนใจจะมาร วมก็ขอเรียนเชิญ และอยากจะเรียน
เพิ่มเติมว าในโครงการเงินกู�สี่แสนล�านที่จะมาช วยเหลือในเรื่อง
ของโรคโควิด 19 นั้น องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลขอ
งบประมาณไปสองร�อยกว าล�านบาท หลายๆโครงการ มี
ปะการังเทียม 5 จุด ที่เคยไปวางขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล  เพราะว า เราวางมาประมาณเ จ็ดปQถึ งแปดปQ แล� ว
โดยประมาณ เพราะจุดเดิมที่วางไม ค อยมีประสิทธิภาพแล�วก็จะ
ไปวางซ้ําให� ขอโครงการซั้ง เชือก ที่ทํามาแล�วได�ผลดีพอสมควร
และก็จะขอให�ทําซั้งเชือกทุกหมู บ�านที่ติดชายทะเล ในจังหวัด
สตูล งบประมาณก็แปดล�านกว าบาท โครงการปรับปรุงบ อน้ําพุ
ร�อน โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาและก็ก อสร�างโรงยิม 
โครงการสระว ายน้ํารู�สึกว าจะเข�าแผนของกรมพละไปแล�วขอตัด
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ออก โครงการไฟติดตั้งส องสว างของสนามกีฬาแห งที่ 2 และ
โครงการจัดอบรมผู�ประกอบการในเรื่องของการทําตลาด
ออนไลน� การอัพเกรดผลิตภัณฑ�โอท2อปจากสามดาวและสี่ดาว
ให�เปRนห�าดาว ขอไปทั้งหมดรู�ว าประมาณสองร�อยกว าล�านบาท 
ก็ยังไม ทราบว าจะได�รับการสนับสนุนมากน�อยแค ไหน ก็อยากจะ
เรียนว าไม ต�องห วง เราทําโครงการกันอย างเต็มที่และจังหวัดจะ
นัดประชุมพรุ งนี้และสํานักงบอยู ที่สภาพัดเขาจะพิจารณาให�มา
จังหวัดไหนเท าไหร หรือโครงการไหนอะไรยังไง คิดว าหลังสา
ถานการณ�โควิด 19 ก็คงจะมีการทํางานกันอย างเต็มที่ชดเชย
ในส วนที่ขาดหายไป โครงการไหนที่ชะลอไว�ถ�าทําได�ก็ต�องรีบ
ดําเนินการต อไป ขอบคุณครับ 

ประธานภาฯ - มีท านสมาชิกฯท านใดที่จะเพิ่มเติมอีกไหม ก็ใช�เวลา
ประชุมมาพอสมควร และขอให�ทุกท านดูแลสุขภาพด�วย ก็
ขอขอบคุณทุกท านที่ ให�ความร วมมือ ในการประชุมและ
พิจารณาข�อราชการเพื่อประโยชน�ของประชาชน ผมขอเลิก
ประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
 

  
 
 


