
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕8 

วันที่   24  มิถุนายน   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. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  1 
๑1. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู      เขต  3 
๑2. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  4 
๑3. นายเอียด    ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  ๕ 
๑4. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  2 
15. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  3 
16. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  1 
17. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอท่าแพ      เขต  ๑ 
18. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอท่าแพ      เขต  ๒ 
19. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอมะนัง      เขต  1 
 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 
1.  นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง        เขต  6 
2.  นายสมพล   อาด า สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมือง       เขต   9 
3. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  2 
4. นายประเสริฐ  แซ่อ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  1 
5. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  1 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 6.  นายกอหรี   ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 7.  นายวิบูลย์  โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 8.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 9.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
11. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว ผู้อ านวยการกองกิจการสภา ฯ 
13. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
14. นางเกสร  เกตุแก่น รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
15. นายมงคล  ชุมทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑6. นายอมาตย์  สุปราณี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑7. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผู้อ านวยการกองพัสดุฯ 
18. นางอรรถยา  อารีกุล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
19. นายสุพจน์  นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ๗ 
20. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  7 
21. นางนาฏยา  หนูสมจิตต์ นักบริหารงานทั่วไป  7 
22. นายอูหมอด  มรรคาเขต นิติกร 6ว 
23.นางสาวนิรัตน์  เล็กสมสันต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
24. นายมารุต   โขขัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25. นายเจษฎา   กาสาเอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
27. นายปรีชา     อ่อนประชู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
28. นายสุเรน   ตาเดอิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
29. นางสาววิไลวรรณ  สารพรรณ์ ผู้สื่อข่าวช่อง 3 
30.. นางสาวคอดีเย๊าะ  เงินเจริญ ผู้สื่อข่าวช่อง 3 

 

เริ่มประชุมเวลา     09.30 น. 
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ข้อประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องเปิดประชุมสภา 
นายสะหรี  พันหวัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจ าปีพุทธศักราช 2558  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3 
พุทธศักราช 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2542  
ความว่า เมื่อเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสมัย
วิสามัญก็ได้หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจท าค าร้องยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ก าหนด สมัยประชุม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปีพุทธศักราช 2548 ก าหนด 7 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558  ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 จึง
เรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 13  มิถุนายน  2558 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต  รองประธานสภาฯคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ต่อไปเชิญประธานสภาฯ
ขึน้ท าหน้าที่ ขอให้ทุกคนยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญนั่ง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านรองนายกฯ  
นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย ์ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ท่านรองปลัดฯผู้อ านวยการกองสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกๆ
ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2558  เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่องส าคัญต่างๆตาม
ระเบียบวาระการประชุม ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว เรื่องที่ประธานฯแจ้ง
ให้ทราบ  คือ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เรื่องขอชี้แจงข้อกล่าวหา 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สิ่งที่ส่งมาด้วยส าเนา
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  หรือความคิดเห็นเกี่ยวคดีตีความ
กฎหมาย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา ตามที่ได้มีสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล พิจารณาตามมาตรา 11 (7) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4  พ.ศ.2552  แก่
ด้วยข้าพเจ้ากับพวก จ านวน 3 รายนั้น  ข้าพเจ้านายอาบู  ฮะอุรา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขตอ าเภอควนโดน  จังหวัด
สตูล ขอชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ว่าข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพียงผู้ต้องหาในคดีนี้ซึ่งไม่ได้ถูกฟ้อง
ต่อศาลแต่อย่างใดและข้าพเจ้าไม่ได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหาแต่
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อย่างใดทั้งสิ้นและข้าพเจ้าได้ให้การปฏิเสธและขอต่อสู้คดีจนกว่าคดีจะ
ถึงที่สุดและขอให้ความเป็นธรรมกับข้าพเจ้าด้วย ขอแสดงความนับถือ 
นายอาบู  ฮะอุรา  อีกหนึ่งฉบับ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  เรื่อง
ขอชี้แจงข้อกล่าวหา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
สิ่งที่ส่งมาด้วยส าเนาค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตีความกฎหมายหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา 
ตามที่ได้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าชื่อเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาตามมาตรา 11(7) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 แก่ด้วยข้าพเจ้ากับพวก จ านวน 3 รายนั้น
ข้าพเจ้านายสมพล  อาด า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
เขต อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขอชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นหนังสือต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ว่าข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพียง
ผู้ต้องหาในคดีนี้ซึ่งยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลแต่อย่างใด และข้าพเจ้าไม่ได้
กระท าความผิดตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใดทั้งสิ้น และข้าพเจ้าได้ให้การ
ปฏิเสธและขอต่อสู้คดีจนกว่าจะถึงที่สุด และขอให้ความเป็นธรรมกับ
ข้าพเจ้าด้วย ขอแสดงความนับถือ นายสมพล  อาด า  ต่อไปผมจะ
น าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  รายงานผลการ 
ประธานสภาฯ ด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.

2558  ไตรมาสที่ 2    ต่อไปจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 
ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องที่เสนอใหม่   
 2.1  ญัตติ  พิจารณาตามมาตรา 11(7)  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540    แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ.2552    

 เรื่อง ญัตติ ที่ท่านเสนอมา เรียนประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติพิจารณา ตามมาตรา 11(7) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2552  เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามมาตรา 11(7) ) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552  จ านวน  3  ราย  ดังนี้  

 1.  นายอนัส  หะยีมะแซ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 6 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล  

 2.  นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 2  
อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล 

 3.  นายสมพล  อาด า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 9 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล  
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 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือ
พิจารณาต่อไป   ขอแสดงความนับถือ  ผู้เสนอ นายศิริศักดิ์   ประทีป
รัศมีกุล  ต่อไปผมจะเข้าระเบียบการประชุมเลย การประชุมคงจะเป็น
การประชุมลับ รู้สึกตามญัตติ  ข้อ 32 การประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาอภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เนื่องจากเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือ
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระท า
การอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกฯอยู่ หรือ
เรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามหมวด 9 
แห่งระเบียบนี้ ให้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะ
ให้ประชุมเปิดเผย  เชิญเลขานุการสภาฯอ่านระเบียบ  

เลขานุการสภาฯ - มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พุทธศักราช 2540  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  พุทธศักราช 2552   
ความว่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 31 เมื่อมี
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวน
สมาชิกฯที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการ
ประชุมใด ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการประชุมลับในระเบียบวาระ
การประชุมนั้น โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมการประชุม เช่นนี้ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมนั้น ออก
จากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้ ข้อ 32 การประชุมสภา
ท้องถิ่นเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิสภาท้องถิ่น
เนื่องจากเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือ
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระท า
การอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือเรื่อง
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดตามความในหมวด 9 แห่ง
ระเบียบนี้ให้ประชุมลับเว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้
ประชุมเปิดเผย  

ประธานสภาฯ - ขอเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ต่อไปเชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล อภิปราย 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - จากเหตุการณ์ที่เพ่ือนสมาชิกฯเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ที่
เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศนั้นท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้รับ
ความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นจ านวนมากผมเองในสถานะหนึ่งก็คือ
กรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยรับ
โทรศัพท์เรื่องนี้สอบถามมาเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะผู้ก ากับดูแล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อสอบถามเป็น
หนังสือถึงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จ านวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 
1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  เรื่องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย  ฉบับที่ 2  
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ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2558  เรื่องติดตามผลการด าเนินการกรณี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ต้องคดีอาญา เมื่อเหตุการณ์
อย่างนี้เกิดขึ้นผมเองได้ปรึกษาหารือกับหลายๆฝ่าย คนหนึ่งที่ผมได้
ปรึกษาหารือขออนุญาตเอ่ยนามท่านเป็นอาจารย์ประจ าสถาบัน
พระปกเกล้า ท่านอาจารย์อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
ตุลากาลศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุดซึ่งตัวกระผมได้
เคยไปอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ก็ได้รับค าแนะน าเรื่องนี้ว่าเราควรท าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรม
ของเพ่ือนสมาชิกฯและเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรา 11(7) นั่นคือการยื่นญัตติ
เพ่ือพิจารณาให้สมาชิกสภาพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้   

 1. การยื่นญัตติต้องยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้า  
 2. สมาชิกฯเข้าชื่อเสนอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
 3. ประธานฯแจ้งให้สมาชิกฯที่ถูกกล่าวหาทราบ 
 4. การอภิปรายต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของการประชุม 
 5. ให้ใช้ดุลพินิจในการลงมติ 
 ท่านประธานฯที่เคารพ ณ วันนี้เราได้ด าเนินการตามมาตรา 11(7) ซึ่ง

ตามที่มีหนังสือหารือมาจากผู้ราชการจังหวัด ผมคนหนึ่งที่เป็นผู้เสนอ
ญัตตินี้ ด้วยความที่ไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ผมเองไม่มี
เอกสาร ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าเพ่ือนสมาชิกฯทั้ง 3 ท่าน ได้
กระท าผิดตามนั้น นอกจากเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ และอีกอย่าง
หนึ่งศาลยังไม่ได้ตัดสิน และจะเห็นว่าเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาจะมีเอกสาร
จากต ารวจภูธรภาค 9 ทั้งหมด 119 ลัง เพ่ือส่งไปที่กรุงเทพฯเพ่ือให้
อัยการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ ณ ปัจจุบันนี้เรายังคิดว่าเพ่ือน
สมาชิกฯของเราทั้ง 3 ท่าน ยังบริสุทธิ์ผมถึงฝากสมาชิกฯทุกท่านวินิจ
วิเคราะห์พิจารณาว่าถ้าหากว่าเราลงมติไปทางหนึ่งทางใด เช่นลงมติขับ
เพ่ือนสมาชิกฯออกไปถามว่าเมื่อวันหนึ่งศาลตัดสินว่าเขาไม่ผิดใครจะ
เรียกร้องความชอบธรรมกลับมาให้เขา ผมคนหนึ่งขอบอกตรงนี้เลยว่า 
ผมยังเชื่อมั่นว่าเพ่ือนสมาชิกฯผมยังบริสุทธิ์อยู่  ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณเส็น  ยาประจัน 
นายเส็น  ยาประจัน - ตามญัตตินี้  ผมเองก็ได้ร่วมลงนามเสนอญัตติ เพ่ือพิจารณา 

มาตรา 11(7) วันนี้จะขออภิปรายก่อนจะลงมติ คือ (7)เขาบอกว่าให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติให้สมาชิกฯพ้นจากต าแหน่งโดย
เห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน าความเสื่อมเสียก่อความไม่สงบ
ให้แก่สภาฯให้สภาฯได้พิจารณานั่นคือเหตุผลของญัตติ ก่อนที่ผมจะมา
พิจารณารายละเอียดตรงนี้ว่าบุคคลดังกล่าวตามที่ได้กล่าวมาทั้ง 3 ท่าน 
ผมก็อยากจะพูดทั่วไปถ้าผมพูดแล้วค าพูดผมอาจจะกระทบหรือออกไป
นอกข้อบังคับผมขอรับผิดชอบค าพูด  ผมว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่า
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ส่วนราชการมันก็เหมือนกัน ผมอยากจะบอกว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น
การเข้ามาโดยการเลือกตั้งของพ่ีน้องประชาชน ถ้าพ่ีน้องไม่เลือกเราก็
เข้ามาไม่ได้แต่ทางราชการนั้นไม่ว่าส่วนท้องถิ่น หรือส่วนภูมิภาคจะเข้า
มานั้นก็ต้องสอบแข่งขันกันมากว่าจะเข้ามาท างานและทั้งหมดเป้าหมาย
ก็คือต้องการดูแลประชาชนต้องการให้ความเป็นธรรมกับพ่ีน้อง
ประชาชนนั่นคือเป้าหมายเดียวกันแต่วันนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้ง 3  
ท่าน ถูกกล่าวหาว่าท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ถูกออก
หมายจับโดยทางราชการ ซึ่งถ้าเรามาย้อนดูราชการไม่ว่าท้องถิ่นหรือ
ภูมิภาค ทั้งข้าราชการนั้นถามว่ามีมานานไหมผมก็บอกไม่ได้แต่ผมเชื่อ
ว่ามีมาพร้อมๆกับประเทศนี้ท าไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าราชการนั้น
เขามีวินัยก ากับดูแลข้าราชการส่วนสมาชิกสภาท้องถิ่นผมเข้าใจว่าเรามี
จริยธรรมและคุณธรรมจนข้าราชการนั้นถ้าออกหมายจับโดยทาง
ราชการหรือศาล อันดับแรกความผิดเขาให้พักหน้าที่ไว้ก่อนงดเงินเดือน
ต่างๆเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ผิดถึงที่สุดเขาก็ท าค าร้องขอยื่นต่อหัวหน้า
เขา และกลับมารับราชการได้นั่นคือราชการที่เป็นแบบอย่างให้เราได้ท า
ตาม ส่วนสมาชิกสภาท้องถิ่นเรามีค่าตอบแทนอย่างวันนี้ที่ได้กล่าวไป
แล้ว คือเขาถูกหมายจับทางราชการก็คิดว่า อันแรกก็คือจริยธรรม
คุณธรรม ซึ่งการถูกกล่าวหาถามว่าคนเราถูกกล่าวหากันได้ด้วยเหตุผล
จริงเท็จแค่ไหนเราพิสูจน์กันท าไมผมถึงพูดอย่างนั้น เมื่อวันประชุมสภา
ที่ผ่านมา ผมเองก็ถูกกล่าวหาและพาดพิง วันนั้นผมลุกขึ้นยืนและมี
กระทู้ถามท่านประธานฯว่าขอให้ท่านประธานฯลงมติ ให้สภาลงมติว่า
เราจะยื่นญัตติพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ท่านประธานฯบอกว่าใจเย็นๆ
ท าไมผมพูดอย่างนั้นเพราะวันนั้นสภาเปิดแล้วก็ไม่ต้องยื่นค าร้องอะไร
แล้ว การญัตติกิจการภายในองค์การของสภาก็ไม่ผิดข้อบังคับ แต่ท่าน
ประธานฯบอกว่าใจเย็นๆผมก็ไม่ติดใจอะไรก็ถือว่าประธานรอบคอบ พอ
ช่วงเย็นข่าวก็ออกมาว่าผมจะยื่นญัตติต่อประธานฯเปิดสมาชิกสภา
จังหวัดทั้ง 3 ท่าน ไม่รู้ข่าวออกมาได้ยังไง ตอนแรกผมเองก็อารมณ์ไม่
ค่อยดีผมพูดกับเพื่อนสมาชิกฯบางท่านด้วยอารมณ์ไม่ดี และเจ้าหน้า
ของกองกิจการสภาฯอาจจะท าตัวไม่เหมาะสม คือผมน้อยใจ คนข้าง
นอกอาจจะไม่รู้ว่าเขาให้มีมติกับญัตติคืออะไร ผมเลือกตั้งมาจากเขตที่ 
2 อ าเภอท่าแพ  แล้วผมมีอ านาจตรงไหนที่จะมาเสนอปลดสมาชิกฯถ้า
ท าได้อย่างนั้นยุ่งแน่นอน ผมเป็นสมาชิกฯมาไม่น้อยกว่า 22 ปี ไม่เคยมี
สมาชิกสภาจังหวัดใดในประเทศนี้ที่ เสนอปลดสมาชิกฯออกจาก
ต าแหน่งที่ผมรู้มาไม่เคยมี แต่ที่มีอยู่ก็คือถ้าสมาชิกฯเสนอหรือพูดจาไม่
สุภาพท าให้ไม่สุภาพท่านประธานฯให้ออกจากห้องประชุมได้มี หรือว่า
เขาไม่ยอมออกก็ให้ รปภ.เอาออกไปก็ได้ สตูลเราก็มีผมอยากเรียนกับ
ประธานฯว่ามีสมาชิกฯท่านหนึ่งเข้ามาในสภาฯไม่สุภาพก็บอกตักเตือน
ให้ออกไปก่อนเขาไม่ออก และทีหลังถ้าเขาไม่สุภาพก็ให้ รปภ .ออกจาก



~ ๘ ~ 

 

ห้องประชุม อย่างนั้นมี แต่การเสนอปลดสมาชิกฯผมไม่เคยได้ยินเลย 
ถ้าเรามาคิดตรงนั้นวันก่อนก็มีสมาชิกฯท่านหนึ่งก็เขาท าผิดถูกหมายจับ 
และมีสมาชิกฯท่านหนึ่งก าลังจะเปิดสภาแต่ผมเองก็ได้ปรึกษากับท่าน
นายกฯ และผมบอกว่าท าไมเราไม่ดูไปราชการ ราชการเขาบอกว่าพักไว้
ก่อนฉะนั้นวันนี้สมาชิกสภาจังหวัดทั้ง 3 ท่าน ที่ปลดข้ออ้าง ถ้าเดินตาม
ญัตติ 11(7) ตอนนี้ให้สภาฯเห็นชอบโดยว่ามีความประพฤติในทางที่จะ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบแก่องค์การ ผมถามว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปปฏิบัติงานไม่ได้ตรงไหนอาจจะไปท าถนน
ไม่ได้พวกนี้มีอิทธิพล แต่นี้ไม่มี และประเด็นที่สองเขาบอกว่าเสื่อมเสีย
แก่สภาฯก็เท่ากับว่าท าให้เราประชุมสภาไม่ได้แต่นี้ไม่มี แล้วเขาก็ให้
สมาชิกฯพิจารณาสองในสาม หรือสามในสี่ก็ลงมติ แต่ผมคิดว่าบุคคลทั้ง 
3 ท่านนี้ ผมเข้ามากับเขาสมัยนี้เป็นสมัยแรก แต่บางท่านก็มีความดี
เป็นสมาชิกฯมามากกว่าหนึ่งสมัย และเขาไม่เคยท าความเสียหายให้ทาง
สภาฯและเหตุผลที่เขาถูกกล่าวหาครั้งนี้เขาก็ไม่ได้เอาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่ารถยนต์ไปใช้กิจการที่เขาถูกกล่าวหา 
ผมก็ยังไม่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเสียหาย นั่นคือ
ความเห็นส่วนตัว และเท่ากับว่าเอาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลไปใช้ในเหตุผลข้ออ้างที่ถูกกล่าวหา แต่นี้ไม่มี  และมีอย่าง
เดียวที่เขาว่าสมาชิกฯที่ถูกกล่าวหาอาจจะประโยชน์จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หมายถึง ค่าตอบแทน เราก็งดค่าตอบแทนไม่ต้องให้เขา 
และประเด็นที่สอง เมื่อเรามาดูเหตุผลต่างๆแล้วมั่นใจว่าไม่มีแล้วเราก็ไม่
รู้เพราะทุกคนการท างานในหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วยังมีหน้าที่ท าอย่างอ่ืนเพ่ือเลี้ยงครอบครัว ผมเองอยู่ในสภา
แห่งนี้ผมไม่เคยรู้เลยว่าสมาชิกฯทั้ง 3 ท่าน ประพฤติอย่างนี้ ไม่เคยรู้
จริงๆในเมื่อเป็นอย่างนี้ผมมีแนวความคิดว่า 1. ให้สภาฯแห่งนี้เสนอไป
ยังนายกฯให้ลดค่าตอบแทน 2. เมื่อเขามีโทษถูกกล่าวหาตามหมายจับ
ของศาลก็ให้เขาพักหน้าที่ไว้ก่อน พักกับให้ออกไม่เหมือนกัน ถ้าให้ออก
เมื่อเขาพิสูจน์แล้วบริสุทธิ์เขาก็กลับมาเป็นสมาชิกฯไม่ได้แต่ถ้าพักไว้
ก่อนเราไม่ให้ค่าตอบแทนเป็นมติของสภาฯเมื่อเขาพิสูจน์ว่ายังไม่หมด
วาระหรือว่ายังไม่อยู่ใน (4) เขาบอกว่าวาระคราวละ 4 ปี แต่เมื่อเขา
พิสูจน์ใจเองเข้ากระบวนการแล้วเขาไม่ผิดเขาก็กลับมารับหน้าที่สมาชิก
สภาจังหวัดได้ แต่จะร้องขอเอาค่าตอบแทนย้อนหลังไม้ไดเพราะเรา
ไม่ให้เงินเดือน เป็นค่าตอบแทน ไม่มีกฎหมายรองรับตรงนั้น มี
ความเห็น 2 ประเด็น เพราะว่าท าไม่ที่พบเห็นตรงนี้เพราะว่าส่วน
ราชการจึงเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็น ราชการถ้าถูกคดีหมายจับอันดับ
แรกพักไว้ก่อน เพราะฉะนั้นเราสมาชิกสภาจังหวัด ผมว่าหน้าที่ก็
เหมือนกันนอกจากที่ไปที่มาอาจจะไม่เหมือน  ขอฝากไว้แค่นี้ 

 



~ ๙ ~ 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมก็เข้าชื่อเพ่ือเปิดประชุมพิจารณาเพ่ือนสมาชิกฯ 3  ท่าน 

ตามมาตรา 11(7)  ผมได้เห็นหนังสือของจังหวัด  จังหวัดพิจารณาเห็น
แล้วว่า เขียนว่า พิจารณาเห็นแล้วว่า ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติของเรา
ได้ท าความผิดแล้ววันก่อนท่านประธานสภาฯก็ได้เปิดประชุมหารือไป
แล้วแต่เราประชุมกันน้อยไปก็เลยท่านบอกว่าถ้าใครอยากจะเปิด
ประชุมเพ่ือพิจารณาก็ให้ท าหนังสือมาเข้าชื่อหนึ่งในสามคือแปดท่าน 
แล้วเราก็อยากจะพิจารณาหนังสือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เห็น
แล้วว่าสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติของเราท าผิด เรามาพิจารณาว่าผิดหรือไม่
ผิด วันนี้ที่ได้มาประชุมคิดว่าท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติของเราซึ่งเขา
ไม่ได้อยู่ในสภาฯแห่งนี้แต่เขาต้องหนังสือชี้แจงมาแล้วว่า เขาไม่ไ ด้
เกี่ยวข้องในเรื่องของความผิดการค้ามนุษย์ ผมก็เห็นด้วยกับหนังสือนั้น
แต่ในส่วนของพิจารณาต้องพิจารณาหนังสือของผู้ว่าฯที่เห็นแล้วว่าผิด 
เราจะคิดพิจาณาผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ
เรา  ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - วันนี้เป็นการประชุมเรื่องญัตติ ที่ท่านสมาชิกฯจ านวน  8  ท่าน  

ได้ยื่นเพ่ือด าเนินการถอดถอนสมาชิกฯของเรา จ านวน  3  ท่าน  ตาม
ญัตติ แต่ว่าเท่าที่ผมฟังมาผมอยากจะทราบว่าท่านที่ยื่น ท่านมีหลักฐาน
อะไรบ้าง ท่านมีข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเพ่ือที่จะยืนยันข้ออ้างของท่านว่า 
ข้ออ้างของท่านตามข้อกล่าวหาที่ท่านยื่น หรือท่านมีพยานหลักฐาน
อย่างไรที่จ าท าการถอดถอน หรือว่าแต่ละท่านได้รู้เห็นอะไรมาบ้างแต่
เท่าที่ฟังคือไม่มี ท่านยื่นก็เหมือนกับผมก็คือทุกคนไม่รู้อะไรเลยว่า
ข้อมูลหรือหลักฐานที่ยื่นจ านวน 3 ท่าน ว่ากระท าผิดตามข้อกล่าวหา
หรือไม่เท่าที่ผมฟังคือไม่มี เมื่อไม่มีนี้คือญัตติเขาบอกว่าท่านยื่นตาม
มาตรา 11 (7) สมาชิกฯสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจาก
ต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือ
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระท าการ
อันเสื่อมประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมติดังกล่าว ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ให้สมาชิกฯสิ้นสุดนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีมติ เท่าที่ผมได้ฟังบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในมาตรานี้อยู่บาง
ท่านบอกว่าเป็นการยื่นเพ่ือให้พิจารณามันไม่ใช่ เวลาอ่านกฎหมายต้อง
อ่านทั้งมาตราเพราะว่ามาตรา 11  จะระบุเหตุของการสิ้นสมาชิกภาพ
ไว้ 8  ประการ  ดังนี้  



~ ๑๐ ~ 

 

 1.  ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็คือ
หมายถึงว่า หมดวาระ 

 2.  ตาย  
 3. ลาออก 
 4. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มี

เหตุอันสมควร  ทีนี้ค าว่าสมาชิกฯที่ว่าขาดประชุม 3 ครั้งติดต่อโดยไม่มี
อันสมควร ยกตัวอย่างง่ายๆคือ เรามาได้แต่เราไม่ยอมมาประชุม และไม่
มีเหตุไม่ได้แจ้งอย่างนี้ถือว่าขาดโดยไม่มีอันสมควร แต่นี้สมมติสมาชิกฯ
ของเราตอนนี้เขาถูกขังโดยอ านาจของศาลนี้ซึ่งเขามีความประสงค์จะมา
ประชุมแต่มาไม่ได้การที่เขาไม่ได้มาประชุมอย่างนี้ผมถือว่ายังมีเหตุอัน
สมควรเพราะว่าเขาถูกขังโดยอ านาจของกฎหมายอ่ืน ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่เป็นกฎหมายซึ่ง
อยู่อ านาจของศาล   

  5. เหตุสิ้นสุดตามมาตรา 11 เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นผู้สัญญาหรือใน
กิจการกระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระท า  

 6. ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9  เช่นว่าไม่ไปใช้
สิทธิ์ เลือกตั้ งทีนี้  ที่ท่านยื่นมาให้สมาชิกฯของเราขาดนี้ก็คือตาม
อนุมาตรา 7 โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย 

  ทีนี้ผมขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ว่าสมาชิกฯของเราทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว 
ปรากฏว่า 2 คนแรก คือนายอาบู ฮะอุรา กับนายสมพล  อาด า  ขณะนี้
อยู่ในชั้นฝากขังยังไม่ได้มีฐานะเป็นจ าเลยเป็นเพียงผู้ต้องหาซึ่งคดีนี้ยัง
ไม่มีการฟ้องคดีแต่อย่างใดทั้งสิ้นและก็เท่าที่ทราบทั้ง 3 ท่าน ก็ได้ให้
การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดว่าไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด ส่วนอีก
ท่านหนึ่ง นายอนัส  หะยีมะแซ ก็ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วแต่ว่าคดี
ยังไม่ถึงที่สุดซึ่งผมคิดว่าการที่พิจารณาถอดถอน  สมมติว่าคดีของทั้ง 3 
ท่านดังกล่าวถึงที่สุดแล้วว่ามีความผิดทั้ง 3 ท่าน ก็ต้องถูกกักขังในศาล
ถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเราสามารถถอดถอนได้เพราะว่าคดีถึงที่สุดแล้ว
ว่าเขากระท าความผิดตามข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าพนักงานอัยการเป็นคน
ฟ้องว่าผิดจริง อย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะกระท าได้ส่วนของนายสมพล  อา
ด า และนายอาบู  ฮะอุรา เป็นเพียงผู้ต้องหาซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญทุก
ฉบับได้บัญญัติเอาไว้ว่าและก็รัฐธรรมนูญที่ก าลังร่างอยู่ในมาตรา 37 ก็
เขียนเอาไว้ว่า มาตรา 37 ในคดีอาญาให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไม่มีความผิดและก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคล
ใดได้กระท าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิด
ไม่ได้อันนี้คือกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับ และก็ที่ก าลังร่างอยู่ ก็อยู่ใน
มาตรา 37  ก็ได้เขียนเอาไว้ และก็มีอยู่ในปฏิณญาสากลว่าด้วยสิทธิ
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มนุษย์ชนซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ทั่วโลก ข้อ 11 บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามี
ความผิดอาญามีสิทธิที่จะได้รับสันนิฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมี
การพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผยและผู้
นั้นได้รับหลักฐานทั้งหลายที่จ าเป็นในการต่อสู้คดีซึ่งวันนี้เป็นระบบ
หลักการของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่ว่าบุคคลทุกคนไม่ใช่
ผู้กระท าความผิดอาญาเพ่ือเป็นหลักประกันแห่งสิทธิ์และเสรีภาพของ
บุคคล อันนี้ก็ค่อนข้างชัด และต่อไปตามมาตรา 11 อนุ 7 ที่บอกว่า มี
ความประพฤติในทางน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเขาก็ให้อธิบายไว้ว่า เช่น 
ความประพฤติในทางน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย เช่นว่า ติดอบายมุก ติด
สุรา  ติดการพนัน ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวผมคิดว่าท่านสมาชิกฯของเราไม่มี
แน่นอนและก็ไม่มีข้อเท็จจริงหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าดังกล่าว ส่วน
ที่ว่าก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระท า
การอันเสื่อมเสีย เช่น หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามธรรมเนียมกระท าการ
โดยทุจริตหรือทั้ง 3 ท่าน นี้ได้น าความเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ไปหากิน เช่นว่าไปประมูล หรือไปรับงานต่างๆ อันนี้
แน่นอนมันเกี่ยวกับก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การหรือกระท าการ
อันเสื่อมเสีย แต่ตามที่มีข่าวออกมามันเป็นความผิดอาญาซึ่งไม่ได้
เกี่ยวกับการประพฤติหรือมิชอบในวงราชการ หรือเกี่ยวกับงานของ 
ปปช. แต่อย่างใด  ผมคิดว่าเมื่อพิจารณาแล้วเราสมควรที่จะรอเพ่ือจะ
ให้ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดเสียก่อน ก่อนที่จะมีค าสั่งในการถอดถอน
สมาชิกฯและก็ในเรื่องของการถอดถอนสมาชิกฯที่ว่า ขออภัยที่เอ่ยนาม 
ที่ท่านเส็น  ยาประจัน  บอกว่าไม่เคยมี ผมอยากจะขอเรียนว่า มันมี ซึ่ง
ก็มีค าพิพากษาของศาลปกครองหลายเรื่องที่ว่าทางสมาชิกฯได้ยื่นเพ่ือ
ท าการถอดถอนสมาชิกฯ เช่น ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
หมายเลขด า ที่ 189/2549  หมายเลขแดงท่ี 46/2533 อันนี้เป็น
กรณีที่ว่าผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องสภาเทศบาล ต าบลนิคนค าสร้อย ที่ 1 เป็น
จ าเลย และก็เทศบาลนิคนค าสร้อยเป็นจ าเลยที่ 2 ซึ่งก็เพราะว่าสมาชิก
ฯส่วนหนึ่งได้น าเรื่องของเขาไปท าการถอดถอนตามมาตราเหมือนของ
เรา เมื่อถอดถอนแล้วปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกถอดถอนก็ได้น าคดีไป
ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินว่าการที่สภาได้
ถอดถอนดังกล่าวไม่ชอบโดยกฎหมายทางศาลปกครองสูงสุดจึงเพิกถอน
ค าสั่งและก็ให้คืนเงินเดือนที่สภาแห่งนั้นได้ถอดถอนคืนเงินเดือนตั้งแต่ที่
ถูกลดเงินเดือนเป็นต้นมา นั่นเป็นตัวอย่างเรื่องที่หนึ่ง ส่วนเรื่องที่สองที่
เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรณีของค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ 591/2552  หมายเลขแดงที่ 4/2553  ระหว่าง
นายสุรเดช  โท้ประยูร  ผู้ฟ้องคดีและก็ฟ้องสมาชิก จ านวน  15  ท่าน 
เป็นจ าเลยที่ 1  และก็ฟ้องสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
เป็นจ าเลยที่ 16 เป็นคดีพิพาษเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบโดยกฎหมาย ที่ เขาฟ้องได้
เพราะว่าค าสั่งของเราถ้าเราลงมติวันนี้ ไม่ว่าออกมายังไงถือว่าเป็นค าสั่ง
ทางปกครองทั้งสิ้นซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถด าเนินคดี ต่อศาล
ปกครองได้ทั้ งหมดซึ่งปรากฏว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครนายก  ได้ท าการถอดถอนสมาชิกฯตามข้อกล่าวหามาตรา 11     
อนุ 7 แต่เขาก็ได้น าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งศาลปกครอง
สูงสุดก็ได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครนายก ดังกล่าว ว่าเป็นมติที่ไม่ชอบโดยกฎหมายก็ที่ผมเอา
ตัวอย่างมาให้ดูแค่ 2 ข้อ  แต่ว่ามีอีกเยอะมาก  ทีนี้สมาชิกฯของเราที่ว่า 
คือ  ณ ตอนนี้ทั้ง 3 เขาก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนอยู่แล้วเพราะว่าเขาถูกคุม
ขังโดยอ านาจของศาลเพราะฉะนั้นสภาของเราก็ไม่เสียหายและก็การที่
จังหวัดเขาด าเนินการมาตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการอยู่ 
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวก็ก าลังพิจารณาอยู่ไม่ว่าจะมีผลยังไงแต่ว่าที่
ผมพูดผมไม่ได้ปกป้องสมาชิกฯท้ัง 3 ท่าน ดังกล่าว แต่ว่าเป็นการให้
ความคิดเห็นในแง่ของกฎหมายเพ่ือให้แง่งมของสภาฯของเราได้กระจ่าง
ขึ้นสิ่งที่ผมอภิปรายไม่ได้ปกป้องแต่อย่างใดและก็เห็นด้วยกับนโยบาย
ของรัฐบาลหลายๆเรื่อง และโดยเฉพาะเรื่องนี้ นโยบายค้ามนุษย์ก็เห็น
ด้วยที่จะด าเนินการเรื่องนี้แต่เนื่องจากว่าที่ทราบคือสมาชิกฯของเรา
เป็นเพียงผู้ต้องหาและบางคนก็เป็นเพียงจ าเลยแต่คดีก็ยังไม่ถึงที่สุด
เพราะฉะนั้นความคิดของผมแล้ว ผมคิดว่ายังไม่สมควรที่จะท าการถอด
ถอนตามข้อกล่าวหาของผู้ยื่น ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 
นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ที่เราได้ยื่นเรื่องเข้ามาพิจารณาในวันนี้เรายื่นเรื่องในมาตรา 

11(7)  ตามค าสั่งของจังหวัดสตูล  เพราะเราอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของจังหวัดสตูล โดยมีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงที่ สต.
00234/30  ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2558  แจ้งมาทุกคนคงได้รับ
เอกสารฉบับนี้ ซึ่งประธานฯก็ได้เรียกเปิดสมัยวิสามัญ  ไปครั้งหนึ่ง แต่
ว่าเราไม่ได้ด าเนินการตามมาตรา 11(7) ผมขออนุญาตอ่านในภาร
กราฟสุดท้าย   จังหวัดพิจาณาแล้วเห็นว่าการกระท าของนายอาบู     
ฮะอุรา  ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความ
ประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  หรือกระท าการการอัน
เสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ด าเนินการตามมาตรา 11(7) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  พ.ศ.2540 แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 4  พ.ศ.2552  และรายงานผลการด าเนินการให้
จังหวัดทราบโดยด่วน ลงชื่อ นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ที่ผมต้องกระท าคือ
เรื่องนี้เองผมไม่ได้กล่าวหาว่าเพ่ือสมาชิกฯผมท าผิดหรือไม่ผิดแต่เราอยู่
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ภายใต้ใต้ก ากับดูแลของผู้ราชการจังหวัด เราจ าเป็นต้องเปิด  ผมฝากไว้
แค่นี ้

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหม ถ้าไม่มีของเชิญเลขาฯ
ท าหน้าที่  

เลขานุการสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้วเราก็จะลงมติ กรณีลงมติก็เชิญเจ้าหน้าเข้า
มาช่วยสัก 1 คน  ก็จะมีแบบฟอร์มลงแบบวิธีลับไม่ต้องยกมือ เพ่ือ
สมาชิกฯที่ได้แล้วจะเห็นว่ามีอยู่ 3 รายๆละ 1 ใบ มีข้อความเหมือนกัน
แต่ เปลี่ยนเฉพาะชื่อ ก็ตรงนี้มาท าความเข้าใจกันก่อนว่าการจะ
ลงคะแนนตรงนี้ ผู้ที่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย “ถูก” ในส่วนที่ว่าเห็น
ด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาทในส่วนที่ไม่เห็นด้วย 
ส่วนที่ไม่ออกเสียงก็ให้ใช้เลขศูนย์ เป็นตัวก าหนด จะมี 3 ช่อง ให้เพ่ือน
สมาชิกฯได้ท าความเข้าใจว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือเรางด
ออกเสียงตรงนี้ไม่ทราบว่าเข้าใจตรงกันหรือยัง  

ประธานสภาฯ - เชิญคุณศิริเพ็ญ  ฮะอุรา มาช่วยนับคะแนน 
นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา - เริ่มจากท่านอาบู  ฮะอุรา   
 1. ไม่เห็นด้วย 
 2.  ไม่เห็นด้วย 
 3.  ไม่เห็นด้วย 
 4.  ไม่เห็นด้วย 
 5.  ไม่เห็นด้วย 
 6.  ไม่เห็นด้วย 
 7.  ไม่เห็นด้วย 
 8.  ไม่เห็นด้วย 
 9.  ไม่เห็นด้วย 
 10.ไม่เห็นด้วย 
 11.ไม่เห็นด้วย 
 12.ไม่เห็นด้วย 
 13.ไม่เห็นด้วย 
 14.ไม่เห็นด้วย 
 15.ไม่เห็นด้วย 
 16.ไม่เห็นด้วย 
 17.ไม่ออกเสียง 
 18.ไม่ออกเสียง 
 ต่อไปนายสมพล  อาด า   
 1.  ไม่เห็นด้วย 
 2.  ไม่ออกเสียง 
 3.  ไม่เห็นด้วย 
 4.  ไม่เห็นด้วย 
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 5.  ไม่เห็นด้วย 
 6.  ไม่เห็นด้วย 
 7.  ไม่เห็นด้วย 
 8.  ไม่เห็นด้วย 
 9.  ไม่เห็นด้วย 
 10.ไม่เห็นด้วย 
 11.ไม่เห็นด้วย 
 12.ไม่เห็นด้วย 
 13.ไม่เห็นด้วย 
 14.ไม่เห็นด้วย 
 15.ไม่เห็นด้วย 
 16.ไม่เห็นด้วย 
 17.ไม่เห็นด้วย 
 18.ไม่เห็นด้วย 
 ต่อไปนายอนัส  หะยีมะแซ 
 1.  ไม่เห็นด้วย 
 2.  ไม่เห็นด้วย 
 3.  ไม่เห็นด้วย 
 4.  ไม่เห็นด้วย 
 5.  ไม่ออกเสียง 
 6.  ไม่เห็นด้วย 
 7.  ไม่เห็นด้วย 
 8.  ไม่ออกเสียง 
 9.  ไม่เห็นด้วย 
 10.ไม่เห็นด้วย 
 11.ไม่เห็นด้วย 
 12.ไม่เห็นด้วย 
 13.ไม่ออกเสียง 
 14.ไม่เห็นด้วย 
 15.ไม่เห็นด้วย 
 16.ไม่เห็นด้วย 
 17.ไม่เห็นด้วย 
 18.ไม่ออกเสียง 
ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงก็ปรากฏว่านับคะแนนมาแล้ว      

1.นายอาบู  ฮะอุรา ไม่เห็นด้วย 16 เสียง เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียง 
2 เสียง  และก็นายสมพล  อาด า   ไม่เห็นด้วย 17 เสียง เห็นด้วย ไม่
มี  งดออกเสียง 1 เสียง  สุดท้ายนายอนัส  หะยีมแซ   ไม่เห็นด้วย 14  
เสียง เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียง 4 เสียง  ก็ถือว่าคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
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ไม่ถึงสามในสี่  ก็คงจะหมดการพิจารณาเรื่องการพิจารณาการถอดถอน
สมาชิกฯ   

 ต่อไปข้อ 2.2  ญัตติ  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกอง
คลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  จ านวน  20,000.-บาท  เชิญนายกฯแถลง  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ก็ขออนุมัติเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พุทธศักราช 2558  ขออนุญาตที่ประชุมแก้เอกสารนิดหนึ่งในแผ่น
ขวางตรงระเบียบวาระ 2.2 หน้าที่ 3/4   ช่องขวามือสุดช่องข้างล่างที่
บอกว่ากองคลังตั้งไว้ 10,000.-บาท เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
มอเตอร์ไฟฟ้า 220 วี  ขออนุญาตแก้เป็นกองคลังตั้งไว้ 5000.-บาท 
จากตัวเลขหนึ่งหมื่นบาทเปลี่ยนเป็นตัวเลขห้อพันบาท  ด้วยกองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน
ของบ่อน้ าร้อนทุ่งนุ้ยมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช 2558  เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ จ านวนรวม  
20,000.-บาท ดังนี้  

 1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  3  ลิ้นชัก
มีล้อเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 38*56*68 เซนติเมตร  จ านวน  1  ตู้  
ตั้งไว้  5,000.-บาท  

 2.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 9 กิโลกรัม แบบอัตโนมัติซักปั่นหมาดในถังเดียวกัน  จ านวน  
1  เครื่อง  ตั้งไว้  10000.-บาท 

 3.  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน   ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า  
220 โวล์  ท่อส่งน้ าขนาด 1.5 นิ้ว 1 ส่วน 3 เอสพี 0.25 กิโลวัตร  
จ านวน  1  เครื่อง ตั้งไว้ 5000.-บาท โดยโอนลดจากงบกลางประเภท
ส ารองจ่าย  จ านวน  20000-บาท  รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณที่ ได้ แจกจ่ ายให้ กั บทุ กท่ านแล้ วซึ่ งตามร ะเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธิศักราช 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27  บอกว่า การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างที่
ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึง
จึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯแถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไปข้อ 2.3  ญัตติ  เรื่อง การส่งมอบอาคารตลาดนัดชายแดนไทย – 

มาเลเซีย  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต าบลวังประจัน  อ าเภอควนโดน  จังหวัด
สตูล  ให้อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติทะเล
บัน  ด่วนที่สุด  ที่  ทส 0915.519/651  ลงวันที่  5  พฤษภาคม 
2558  เรื่องการส่งมอบสิ่งปลูกสร้างตามโครงการพัฒนาตลาดนัด
ชายแดนบริเวณบ้านวังประจัน  เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็ขอเสนอญัตติในการส่งมอบอาคารตลาดนัดชายแดนไทย – 
มาเลเซีย ให้แก่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ด้วยอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
แจ้งว่าได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาตลาดนัดชายแดน
บริเวณบ้านวังประจัน อาคารตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งได้
ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2548 ซึ่งปรากฏว่าสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยังไม่ได้ด าเนินการส่ง
มอบให้กับอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืชตามที่ระเบียบก าหนดไว้ และได้
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาด าเนินการส่งมอบสิ่ง
ปลูกสร้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป ตามข้อ 155 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2535  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  พุทธศักราช 
2553  ได้ก าหนดไว้ว่าการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ หรือได้รับสิทธิ์ใดๆ 
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึงจึง
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ซึ่งในรายละเอียดของตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย ด่านวังประจัน
นั้น ผมขออนุญาตแถลงรายละเอียดตั้งแต่ด าเนินการให้ท่านสมาชิกฯได้
รับทราบพอสังเขป ดังนี้  เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2544  กรมป่าไม้ได้
อนุมัติให้จังหวัดสตูลได้ใช้พ้ืนที่เป็นเขตบริการตามที่จังหวัดสตูลร้องขอ 
ณ บริเวณหมู่ที่  4  ต าบลวังประจัน  อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  
จ านวน  19  ไร่  1  งาน  81.14  ตารางวา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ก็ได้ด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดนัดชายแดนไทย –  
มาเลเซีย  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2546  โดยด าเนินการจัดจ้าง
กิจการร่วมค้าพงศ์ศิลโฮดิ้ง หาดใหญ่ประมวลกิจ โดยท าสัญญาในวงเงิน 
29,950,000.-บาท  โครงการนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่  2  เมษายน  2547  หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก็ได้จัดหาประโยชน์ใน
พ้ืนที่โดยให้มีการประมูลซึ่งปรากฏว่านายสมบูรณ์  บูฮีต า เป็นผู้ชนะ
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การประเมิน และได้ท าสัญญาในการบริหารจัดการเพ่ือจัดเก็บค่าเช่า
จากแม่ค้าในพ้ืนที่ตรงนั้น เมื่อวันที่  5  กันยายน  2548  มีก าหนด
ระยะเวลา 2  ปี  และหลังจากนั้นก็ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าจนมาถึง
ปัจจุบัน ซึ่งสัญญาปัจจุบันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าในวันที่ 30  
กันยายน 2558  ในพ้ืนที่บริเวณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้
ด าเนินการให้ผู้ประมูลได้เช่าเพ่ือไปหาผลประโยชน์นั้น ผมอยากจะเรียน
ว่าเมื่อปี 2557  จังหวัดสตูลโดยส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สตูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบันได้ร่วมกันเสนอโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมการก่อสร้างตลาด
นัดพรมแดนวังประจันต่ออธิบดีกรมป่าใหม่สัตว์ป่าและพันธ์พืช และ
ได้รับการอนุมัติโครงการดังกล่าว โดยส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าว จ านวน 
2,500,000.-บาท ซึ่งการก่อสร้างนี้เป็นการก่อสร้างเป็นล็อคให้แม่ค้า
ได้เข้าไปจ าหน่ายสินค้าเป็นโครงเหล็กกั้นและก็มุงด้วยแมทเติ้ลชีท 
ทั้งหมด 37 ยูนิต พ้ืนที่จัดสร้างและก็พ้ืนที่จัดตั้งก็คือ มาจัดตั้งบนลาน
พ้ืนที่เป็นลานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตรงนี้เท่ากับว่า
อุทยานได้ร่วมกันกับจังหวัด ก่อสร้างซ้อนเข้ามาในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล และเมื่อวันที่ 11  กันยายน  2557  กรม
โยธาธิการและผังเมืองก็ได้ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริษัทคอนเซาแท่น 
จ ากัด และบริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยี จ ากัด ด าเนินการศึกษาส ารวจ
ออกแบบปรับปรุงพัฒนาด่านชายแดนวังประจัน อ าเภอควนโดน  ตัวนี้
เป็นตัวใหม่ซึ่งขณะนี้ยังด าเนินการอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 49 ไร่ แต่เนื้อที่ 
49 ไร่นี้ไม่ได้ทับซ้อนกับพื้นที่สิบเก้าไร่เศษที่อุทยานให้จังหวัดสตูลใช้
เพ่ือเป็นเขตบริการที่สร้างตลาดนัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
แต่ทราบข่าวว่าพ้ืนที่ 49 ไร่  ที่จะท าเป็นพื้นที่ด่านมีพ้ืนที่หลายส่วน
ตั้งอยู่บนภูเขาท าให้พ้ืนที่ ที่จะท าเป็นพ้ืนก่อสร้างนี้ไม่เพียงพอผมทราบ
ในเบื้องต้นว่าสุดท้ายแล้วนี้ก็จะออกแบบส ารวจศึกษาล้ าเข้ามาในพ้ืนที่ 
19  ไร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งในการศึกษาออกแบบ
ครั้งนี้อาจจะมีการเสนอให้ขอรื้อตัวอาคารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลทั้งหมด ที่ทราบเบื้องต้นน่าจะไปในทิศทางคล้ายๆอย่างนั้น 
และเมื่อวันที่ 5  พฤษภาคม  2558  อุทยานแห่งชาติทะเลบันก็ได้แจ้ง
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ด าเนินการส่งมอบสิ่งปลูกสร้างตาม
โครงการตลาดนัดชายแดน บริเวณบ้านวังประจันที่ก่อสร้างขึ้นใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบันที่แล้วเสร็จเมื่อปี  2548  แต่ยังไม่
ด าเนินการส่งมอบและก็ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการให้มีสิ่งก่อสร้าง
ในเขตอุทยานแห่งชาติตามมาตราที่ 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พุทธศักราช 2504 ให้อุทยานแห่งชาติท้องที่ทราบและถือ
ปฏิบัติซึ่งในรายละเอียดของระเบียบตรงนั้นผมอยากจะเรียนว่าเขาบอก
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ว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างตามระเบียบกฎหมายและได้
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนแล้วให้อุทยานรับมอบ
สิ่งก่อสร้างนั้น และน าขึ้นทะเบียนราษฎร์พัสดุต่อไป อันนี้เป็นระเบียบ
ซึ่งอธิบดีกรมอุทยานได้ก าหนดตามอ านาจใน พรบ.อุทยานแห่งชาติปี 
2504  เพราะฉะนั้นโดยหลักการและเหตุผลดังกล่าวผมคิดว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลเพ่ือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ควรจะ
ส่งมอบสิ่งก่อสร้างนั้นให้กับอุทยานเพ่ืออุทยานจะได้ไปขึ้นทะเบียนกับ
ราษฎร์พัสดุและก็ราษฎร์พัสดุส่งมอบมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้ด าเนินอีกหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องดูอนาคตอีกที แต่ดูพ้ืนที่ตรง
นั้นปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะทับซ้อนและก็ความชัดเจนในเรื่องของการใช้
พ้ืนที่การถือครองสถานที่ต่างๆดูแล้วมีปัญหาซับซ้อนกันไปหมด และก็
อยากจะเรียนให้สภาฯได้รับทราบว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจังหวัดก็ได้ไป
ท าความตกลงกับแม่ค้าที่บริเวณด่านชายแดนทั้งหมด ที่ใช้พ้ืนที่ริมถนน
ในการจ าหน่ายสินค้าและก็เจรจาให้แม่ค้านี้ได้เข้าไปด าเนินการจ าหน่าย
สินค้าใน 37 ล็อค ที่อุทยานร่วมกับจังหวัดได้ก่อสร้างส่วนแม่ค้าที่เหลือ
ก็ได้ด าเนินการให้ขายอยู่ในพ้ืนที่ ที่เป็นลานที่เหลือในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งโดยหลักการนี้ผมคิดว่าสภาแห่งนี้ควรจะส่ง
มอบแต่การส่งมอบนั้นอยากจะเรียนว่า เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ยังติดสัญญาเช่าอยู่กับผู้ประมูลอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า
สภาเห็นชอบให้มีการส่งมอบ ผมก็อยากจะให้ก าหนดเงื่อนเวลาไว้ว่าควร
จะส่งมอบหลังจากท่ีสัญญาเช่าประมูลตรงนั้นสิ้นสุดลง คือหลัง วันที่ 
30  กันยายน 2558  ก็เรียนสภาเพ่ือโปรดพิจารณา  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในส่วนของญัตติที่นายกฯเสนอในเรื่องของตลาดนัดวังประจัน ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ลงทุนประมาณยี่สิบเก้าล้านกว่า เป็น
เงินที่เยอะมากถ้าจะให้เขาเปล่าๆไม่ได้พูดอะไรเลยผมคิดว่าคงไม่เป็น
อย่างนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มอบ แต่ให้คุยกันสักหน่อยว่าถ้าให้
ไปแล้ว ในสิบปีที่ผ่านที่เราสร้างไปแล้ว หรือ ณ วันนี้เราขอสักครึ่งได้
ไหม ว่าทุนที่เราได้ท าไปได้คืนสักครึ่งหรือยัง ในส่วนของข้อกฎหมาย
จ าเป็นที่จะต้องท าไปตามข้อกฎหมาย แต่ในการขาดทุนก าไรก็ควร
ค านึงถึงด้วย   

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม   เชิญคุณอนุสรณ์  มรรคาเขต 
นายอนุสรณ์  มรรคาเขต - ก็มีเรื่องที่จะสอบถามท่านประธานฯเพ่ือผ่านไปยังนายกฯ

เกี่ยวกับการส่งมอบ เพราะว่าผมดูตามเอกสารเหมือนกับว่าตอนที่เราท า
การก่อสร้างนี้ เรามีข้อตกลงกับเขาว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วได้รับความ
ยอมหรือเขาอนุมัติหรือเห็นชอบอย่างไร เพราะว่าดูตามหนังสือนี้เขา
บอกว่าอุทยานแห่งชาติทะเลบันได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่าสิ่งปลูกสร้าง
ตามโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยั งไม่ได้



~ ๑๙ ~ 

 

ด าเนินการส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืชตาม
ระเบียบที่ก าหนดซึ่งมันก็มองได้หลายเรื่อง สมมติว่าในขณะเดิมที่เรา
ก าลังก่อสร้างได้รับความยินยอมจากเขาและก็เขาอนุมัติทุกอย่าง
สิ่งก่อสร้างที่ปลูกลงไปในที่ดินดังกล่าวเป็นงบของเรามันก็ต้องเป็นของ
เราแม้ว่าที่ดังกล่าวจะเป็นที่ของหลวง อันนี้คือมุมมองเพราะว่าถ้าเขา
ได้รับความยินยอมจากเขาแต่ทีนี้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงไม่ทราบก็เลย
อยากจะสอบถามเพ่ือให้ท่านนายกฯได้ไปชี้แจงด้วย 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯชี้แจง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ในส่วนที่ท่านสมาชิกฯได้สอบถามในเรื่องของการก่อสร้างและก็

ส่งมอบงบประมาณในการก่อสร้างจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเป็นงบที่
ประสานมาจากส่วนกลาง อันนั้นส่วนหนึ่งคงไม่ใช่ตังงบประมาณของ
งบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าใจว่าน่าจะ
เป็นอย่างนั้น ตรงนี้ไม่ชัดเจนแต่ว่าโดยปกติโครงการใหญ่ลักษณะนี้
น่าจะเป็นโครงการเห็นชอบมาจากส่วนกลางและก็ได้งบมาจาก
ส่วนกลางในส่วนของการก่อสร้างในข้อตกลงในรายการที่อนุญาตมานั้น
เท่าที่ผมได้ดูจากเอกสารที่ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติขณะนั้นโดย
ท่านปลอดประสพ  สุรัสวดี  ไม่ได้มีเงื่อนไขในการส่งมอบคืน แต่เงื่อนไข
ในการส่งมอบคืนมันอยู่ในระเบียบกฎหมายของอุทยานที่เขาบอกว่า ถ้า
หากว่ามีการก่อสร้างในพื้นที่อุทยานที่ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างโดย
อุทยานมาร่วมในการก ากับควบคุมดูแลการก่อสร้างนั้น เมื่อก่อสร้าง
เสร็จแล้วให้อุทยานรับมอบสิ่งก่อสร้าง ดังกล่าวเพ่ือน าไปขึ้นทะเบียน
ราษฎร์พัสดุ คือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ทรัพย์สินของราษฎร์พัสดุมันก็คือทรัพย์สินของหลวง โดย
ปกติแล้วผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นท่าเทียบเรือปากบารา ซึ่งเพ่ิง
ก่อสร้างเสร็จเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา ตรงนั้นกรมเจ้าท่าเป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าพ้ืนที่ก่อสร้างส่วนหนึ่งเป็น
พ้ืนที่ของอุทยานอีกส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนที่ของราษฎร์พัสดุ เมื่อก่อสร้าง
เสร็จในส่วนของกรมเจ้าท่าก็หลังจากก่อสร้างเสร็จทั้งหมด ก็ได้มอบให้
ราษฎร์พัสดุไปทั้งหมด ส่วนของที่เป็นพ้ืนที่อุทยานก็รู้สึกจะส่งมอบให้
อุทยาน และอุทยานก็ส่งมอบให้ราษฎร์พัสดุอีกที และหลังจากนั้น
ราษฎร์พัสดุจึงมาด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดหาผลประโยชน์ต่อไป ซึ่งตรงนี้มันก็แล้วระเบียบเหมือนๆกับท่าเทียบ
เรือปากบารา วันนั้นตอนที่มาพิจารณากันว่าจะส่งมอบให้องค์กรไหน 
เป็นผู้ด าเนินการ ก็ปรากฏว่าโดยระเบียบกฎหมายเขาบอกว่าในเรื่อง
ของท่าเทียบเรือให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล เจ้าของ
พ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการเพราะฉะนั้นท่าเทียบเรือก็เลยได้เป็นเอกสิทธิ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า  แต่ว่าในส่วนของการบริหารจัดการ
ตรงนั้นทราบข่าวว่าหลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าไป



~ ๒๐ ~ 

 

ด าเนินการ ค่าเก็บผลประโยชน์ได้เท่าไหร่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะต้องส่ง
ให้ราษฎร์พัสดุเพ่ือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลืออีก
ครึ่งมาเป็นค่าบริหารจัดการ  เพราะฉะนั้นในส่วนของตลาดนัดชายแดน
วังประจันนั้น หลังจากที่เราส่งมอบคืนให้กับอุทยาน และก็อุทยานไปส่ง
มอบให้ราชพัสดุต่อไปแล้ว ก็คงจะต้องมีการประชุมหารือกันระดับ
จังหวัดอีกทีว่าจะให้หน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแลแต่โดยปกติผมเข้าใจว่าถ้า
ยังเป็นตัวตลาดนัดซึ่งใช้งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้าหากว่าไม่
ถูกรื้อทิ้งเพ่ือสร้างอาคาร ที่ท าการด่านศุลกากรเสียก่อนนี้ ก็น่าจะ
กลับมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ก็เป็นกระบวนการตาม
กฎหมาย ขอฝากไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดอีกไหมที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไป ข้อ 2 .4  ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2558  ของกองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบลงทุน  เชิญนายกฯ แถลง 

   - หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  รายการค่า
จัดซื้อเครื่องหัวฉีดน้ าแบบด้ามปืนปรับน้ าได้   จ านวน  1  หัว  
งบประมาณ  16,100.-บาท  

   - หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรายการค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ  600,000.-บาท 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พุทธศักราช 2558  ด้วยกองช่างมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2558  
เนื่องจากกองช่างมีรายการซ่อมแซมอาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  กองกิจการสภาฯ และกองช่าง รายการซ่อมแซมถนน
สายปลักสาวสูง บ้านทุ่งพัก  และรายการซ่อมแซมอาคารตลาดนัดควน
โดนแต่งบประมาณในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่มีเหลืออยู่ไม่เพียงพอ และมีความจ าเป็นต้องใช้หัวฉีดน้ าเพ่ือใช้ร่วมกับ
รถบรรทุกน้ าในการปฏิบัติงานของกองช่างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบลงทุนดังนี้  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โรงงาน รายการค่าจัดซื้อหัวฉีด
น้ าแบบด้ามปืนปรับได้  จ านวน   1 หัว  งบประมาณ 16,100.-บาท 



~ ๒๑ ~ 

 

โอนเพ่ิม  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างรายการค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณ  600,000.-บาท  โอนลด  งานงบกลาง  ประเภทเงิน
ส ารองจ่าย จ านวน  616,100.-บาท รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณที่ ไ ด้ แจกให้ กั บทุ กท่ านแล้ ว  ซึ่ ง ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 บอกว่า การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึงจึง
ขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  16  เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง  โปรดยกมือ 
เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่  3 - เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย  เชิญสมาชิกฯ 
ประธานสภาฯ อภิปราย  เชิญคุณสมหมาย  ตุกังหัน 
นายสมหมาย  ตุกังหัน - จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดในสภาฯ เรื่องของถนนพังแต่ว่า

มันพังมาก่อนไม่ใช่ว่าช ารุดเสียหายในยุคนี้ ในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ก็ไปท าให้แล้วเมื่อปีที่แล้ว แต่พอผ่านไปทางนั้นมันก็
พังอีก สาย 349  ควนกาหลง ที่ได้ไปซ่อมสร้าง  ส่วนที่ซ่อมสร้างไม่มี
ปัญหาพ่ีน้องชาวบ้านถูกใจ ก็ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
แต่ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ซ่อมสร้างมันเป็นหลุมเป็นบ่อ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก็ไปท าให้แล้ว แต่ในส่วนที่ท าแล้วมันก็จะได้ มันก็ดี แต่อีก
ฝั่งที่ไม่ได้ท ามันก็เสียหายอีก ก็ขอฝากท่านประธานฯถึงผู้อ านวยการ
กองช่างให้ไปช่วยซ่อมสร้างด้วย   

ประธานสภาฯ - มีท่านอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ ช่วยชี้แจง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล - ก็คงจะไปด าเนินการให้ในการซ่อมสร้าง  ในเรื่องที่สมาชิกฯ

กล่าวมาเมื่อสักครู่  
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอ่ืนอีกไหม ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม 
เลิกประชุม  - เวลา  12.40 น.   
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