
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่ 1  ประจ าปี  ๒๕60 

วันท่ี   25  ตุลาคม   ๒๕60 

เวลา    10.0๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 

๑. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล          

2. นายสมหมาย   ตุกังหัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  1 

3. นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  2 

4. นายยํามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง                       เขต  ๑  

5. นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  3 

7. นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง             เขต  5   

8.  นางศริิเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  7 

9.  นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง               เขต  8   

10. นายสมพล   อาดํา    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง         เขต  9  

11. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  1 

12. นายศริิศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 

13. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 

๑4. นายเอียด   ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 

15. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า          เขต  1   

๑6. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  2 

17. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง        เขต  1 

18. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   

19. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน         เขต  1 

20. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง   (ลาป่วย)           เขต  1 

 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 

1.  นายอาบู  ฮะอุรา             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน            เขต  2  

                                                          (อยู่ระหว่างดําเนินคดี) 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.  นายรอสี   ใบกาเด็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  1 

3.  นายเทิดศักดิ์  สุระภนิันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

4.  นายวรรโณ   เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5.  นายกอหร ี ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. นายวิบูลย์  โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7.  นางลัญจนา  ภัทราภนิันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

8. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหนา้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

9. นางสาวมัลลิกา   พันธ์ภาค แทนผูอ้ํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

๑0. นางเกษร    เกตุแก่น ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

๑1. นายอมาตย์   สุปราณี ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา ฯ 

๑2. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผูอ้ํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ 

13. นางอรรถยา  อารีกุล ผูอ้ํานวยการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

14. นายสุพจน ์ นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

15. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

16. นางจิญมน  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

17. นายมารุต   โขขัด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

18. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

19. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

20. นายสุเรน  ตาเดอิน ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

21. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

22. นายสุกิจ  สามี ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

23. นางสาววิชญาดา  อมรบุญมี นักศึกษาฝกึงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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รายชื่อผู้เข้าฟังประชุม 

1. นางบุญเรียม  มากนวล   นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

2. นางศิรพิร  ทิวไทรสาร   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

3. นางธนพร  สังฆโต   หัวหนา้ฝา่ยสังคมสงเคราะห ์

4. นายอูหมอด  มรรคาเขต   นิตกิรชํานาญการ 

5. นางสาวอริสรา  บินหา   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนฯ 

6. นางสาวอังสณา  อังสุภานิช   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนฯ 

7. นางสาวณัฐณิชาช์  อนุพงศ์   ผูช่้วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผนฯ 

8. นายชัยวุฒิ   เสนีวาสน์   นักพัฒนาชุมชน 

9. นางสาวนุจร ี ปิตเิศรษฐ์   ประชาชน 

10. นายอิมรอน  จอหวัง   พนักงานขับรถยนต์ 

 

เริ่มประชุมเวลา     10.0๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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ข้อประชุม 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแลว้  ขอเชิญประธานสภา 

นางศิรเิพ็ญ  ฮะอุรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึน้ทําหน้าที่ ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชญินั่ง  เชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก้ว สตูลอ่านระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องเปิด 

นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจําปี  พุทธศักราช  2560 ประธานสภาฯองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช  

2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2546 และแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช  2552  ความว่า เมื่อเป็นการ

จํ า เป็ น เพื่ อประ โยชน์ แห่ งองค์ ก ารบริหารส่ วนจั งหวั ด 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจทําคําร้องยื่นต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอให้เปิดการประชุม

สมัยวิสามัญได้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้

กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปีพุทธศักราช 

2560 มีกําหนด 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม 2560  

ถึงวันที่ 31  ตุลาคม  2560 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่ว

กัน ประกาศ ณ วันที่ 18  ตุลาคม  2560  ดาบตํารวจสุกฤษฎิ์   

มอญแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่าน 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ

ท่านผู้อํานวยการสังกัดกองงานต่างๆ วันนี้เป็นการประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบวาระสําคัญต่างๆ  จึงเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
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สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจําปี พุทธศักราช  2560  เรื่องที่บรรจุ

เข้าวาระได้แจกจ่ายใหก้ับทุกท่านแลว้นั้น   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1  

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ 1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและแผนการดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

  เรื่องที่สองอยากจะขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯทุก

ท่าน ถ้าท่านมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องรังนกตอนนี้ของ

จังหวัดสตูลเรายังไม่มีผู้ประมูล ถ้าท่านพอมีทีมงานหรือเพื่อนๆ

หรอืใครสนใจชว่ยประสานมาด้วย  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม   

ประธานสภาฯ ( ไม่มี ) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ( ไม่มี ) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา 

ประธานสภาฯ เสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 (e-plan) ครั้งที่ 2  (เดือนเมษายน – กันยายน 

2560) เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  แถลงต่อที่

ประชุมสภาฯ 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็จะขอแถลงรายงานผลการดําเนนิงานในรอบ 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560  ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ต่อสภาฯ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 

2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2559 ข้อ 
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29 (3)  บอกว่า  กํ าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 

จะต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม 

ของทุกปี ทั้งนีค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังห วัดสตูล  

ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560 ครั้งที่  2 เดือน

เมษายน – กันยายน 2560 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อ

วันที่ 17  ตุลาคม  2560 เรียบร้อยแล้ว ขอสรุปผลการดําเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาได้ ดังนี้  

 - โครงการตามแผนพัฒนาสามปีของปี 2560 บรรจุไว้ทั้งสิ้น 

172 โครงการ  ได้นําโครงการมาจัดทํางบประมาณ 143 

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 83.14 และสามารถเบิกจ่าย

งบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ  2560 จํานวน  118  

โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  82.52  และได้กันเงินไว้แล้ว จํานวน  

25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  17.48  ตามรายละเอียด

เอกสารที่ได้แจกจ่ายใหก้ับทุกท่านแลว้ ดังนัน้  เพื่อให้การปฏิบัติ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560 ครั้งที่ 2 

ในรอบเดือนเมษายน – กันยายน  2560 เพื่อรายงานต่อสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้รับทราบและก็ให้ความ

คิดเห็นตอ่ไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย  เชิญคุณสมหมาย  

ตุกังหัน 
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นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในการทําแผนก็เริ่มจากการประชาคมและมาประมวลเป็น

แผนและก็มาข้อบัญญัติ และก็ทํางบประมาณ ในส่วนของแผน

นายกฯก็ได้ทําไว้เรียบร้อย และเราก็เป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล ในส่วนกรรมการแผนมีผมเป็นประธาน ผมก็ขอ

ฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะอภิปราย เชิญคุณศิริศักดิ์  

ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทปีรัศมกีุล - e-plan ก็คือระบบสารสนเทศในการทํางาน ผมคิดว่า

สมาชิกหลายท่านคงจะเข้าใจ แต่เขาไม่รู้จะติงตรงไหนก็เลยไม่

อยากจะพูด ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับ e-plan ว่า

คืออะไร ถ้าเราเข้าใจก็คือจบ เพราะว่าระบบใหม่คือไทยแลน 

4.0 ของประเทศไทยก็มีเรื่องแบบนี้เข้ามาเยอะมากเลย มัน

จําเป็นต้องใช้ระบบเข้ามาช่วยอย่างเช่นจังหวัดสตูลของเราก็เป็น

ศูนย์กลางในเรื่องของอินเตอรเ์น็ตประชารัฐที่ท่านนายกรัฐมนตรี

ได้เดินทางมาแจกจ่ายใหก้ับชาวบ้าน  แต่ปัจจุบันนี้ผมเข้าไปตาม

หมู่บ้านก็ยังใช้ไม่ได้ ก็คิดว่าในอนาคตคงจะใช้งานได้ ผมขอฝาก

ไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ -  สรุปที่ประชุมสภาฯ รับทราบที่นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล แถลงมา  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่น ๆ   เชญิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประธานสภาฯ สตูล นําเสนอเรื่องอื่นๆ  เชิญคุณสมหมาย   ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ตอนนี้ผมก็หมดวาระมาแล้วหนึ่งปี ถือว่าเป็นกําไรชีวิต 

และผมอยากจะสอบถามคณะผู้บริหารในส่วนของนโยบายของ

ท่านที่ผ่านมา ผมดูแล้วนโยบายท่านทําได้หมด มีอีกอย่างที่ผม

ยังไม่เห็นคือโรงงานน้ํายางข้น ผมไม่ได้ติดตามตรงนี้ ไม่ทราบว่า

ดําเนินการแล้วยัง หรือว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ผมจะขอ

สอบถามตรงนี้  และในส่วนอีกเรื่องหนึ่งของคณะผู้บริหารที่ได้

จัดโครงการ รักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล ท่านสมาชิกฯท่านใดที่ไม่ลงชื่อ

ระวังจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ก็ขอให้ไปลงชื่อด้วย ถ้ามีความ

ประสงค์ที่จะเข้าร่วมในส่วนผมก็อยากจะร่วมโครงการ และผม
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อยากใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลไปด้วยทุกคน ถ้า

เป็นไปได้ข้าราชการของกองแผนและงบประมาณฯ ที่ เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ไปด้วย ไม่ทราบว่าท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะอนุญาตหรอืไม่  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ในวาระอื่นๆ ก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องพูดคุยเป็นประจํา 

และก็เป็นเรื่องเดิมๆ ที่ต้องพูดคุยตลอด วันนี้ผมก็จะพูดเรื่อง

ความเสียหายในช่วงภาวะน้ําท่วมที่ผ่านมา และถนนก็หลายสาย 

ก็จะฝากท่านประธานสภาฯผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เช่น ถนน

ตูแตหรํา –บินติง ตอนนี้รถจะขับไม่ได้แล้วและงบประมาณที่ผม

ได้กล่าวไปแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของแผน แต่

ข้อบัญญัติไม่มีก็หลุดไป ปัจจุบันนีร้ถมอเตอร์ไซด์ยังขับผ่านไม่ได้

เลย ซึ่งเป็นเส้นยุทธศาสตร์ที่เรือประมงขึ้นตรงนั้น อีกถนนเส้น

หนึ่ ง เป็น เส้นของประเพณีวัฒนธรรมซึ่ งค่อนข้างจะหนัก

เหมือนกัน นั่นคือเส้นของถนนสายลําตาตู ถนนก็ทํามาหลายปี

แล้ว และผมก็ได้บอกไปแล้วว่าถนนค่อนข้างจะโทรมแล้ว ส่วน

ถนนที่เข้ากุโบร์ซึ่งพี่น้องมุสลิมต้องเอาคนที่เสียชีวิตไปที่ตรงนั้น 

และน้ําท่วมที่ผ่านมาสะพานที่ข้ามไปนั้น จะมีสะพานเล็กๆอยู่

หนึ่งสะพานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเช่นกัน ตอนนี้

ถ้าใชก้็จะเกิดอันตรายได้ อีกที่ก็คือบ้านป่าฝาง และป่าเสม็ด ผม

ก็ขอบคุณผูบ้ริหารและก็ขอบคุณท่านนายกฯ ในปี 2560 ที่ผ่าน

มาก็ได้ คือถนนเป็นรอบวงแหวนพอดีเลย คือเส้นไปป่าแก่บ่อหิน 

แต่ขั้นตอนเบื้องต้นถนนต้นสายได้ทําก่อนที่ผมจะมาเป็นสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผมก็ดํารงตําแหน่งเกือบจะ

เข้าปีที่หกแล้ว  ถนนสายนี้ก็ทําก่อนที่ผมจะมาเป็นสมาชิกสภาฯ 

ตัวนีก้็แทบจะใช้ไม่ได้แล้ว พอด้านปลายเสร็จ ด้านต้นก็เป็นหลุม

เป็นบ่ออีก อีกเส้นก็คือเส้นควนสไน – คลองละงู เชื่อมต่อกับเส้น

ของท่านสมาชิกฯ ท่านเอียด  ชูช่วย และไปเชื่อมต่อกับบ้าน

หนองสร้อย เส้นนี้ก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้รถบรรทุก

ขนาดใหญ่วิ่งเยอะมาก และก็แทบจะใช้ไม่ได้แล้วเช่นกัน ปัญหา

เกิดขึ้นเยอะมากในส่วนตรงนี้ซึ่งก็จะฝากท่านประธานฯผ่านไป
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ถึงผู้บริหารว่าถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะใ ช้

งบประมาณเพียงห้าสิบล้านบาทในการทําโครงสร้างพื้นฐานแต่

ละปี ผมคิดว่าไม่น่าจะเพียงพอ เราต้องมาช่วยกันและระดม

สมองเพื่อที่จะหาวิธีการ หาทางช่วยกันว่าเราจะได้วิธีการยังไง 

จะช่วยกันแบบไหนที่จะได้งบประมาณเข้ามาที่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูลเราให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องที่

จะฝากก็มีอยู่แค่นี้  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล  ช้ีแจงเรื่องที่สมาชิกสภาฯ เสนอมา 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็จะขอชี้แจงในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถามมาว่า

โรงยางน้ํายางข้นตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ผมอยากจะ

เรียนว่าจริงๆ แล้วโดยอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล เรามีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด แต่เราไม่

สามารถดําเนินการเองได้ เพราะฉะนั้นโครงการน้ํายางข้น ใน

การดําเนินการตรงนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเรา ได้ตั้ง

งบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ และก็ออกแบบโรงงาน

เบือ้งตน้ตั้งไว้ ซึ่งผ่านมาหลายปีแล้ว แล้วเราก็ส่งผลการศึกษานี ้

ส่งไปให้กับสหกรณ์ชุมนุมชาวสวนยางจังหวัดสตูล ซึ่งขณะนี้ผม

อยากจะเรียนว่าสหกรณ์ได้ร่วมมือกับทางสหกรณ์จังหวัด ใน

การของบประมาณโครงการก่อสร้างโรงงานน้ํายางข้นจาก

รัฐบาล ทราบว่าขอไปประมาณสองถึงสามรอบแล้ว และก็ขอไป

ทุกปี แต่ว่ารัฐบาลยังไม่สนับสนุนมา คือจริงๆแล้วของเรา เรา

สามารถผลักดันได้ในลําดับเบื้องต้นในลักษณะที่ว่านี้ ส่วนอื่นๆ

ต้องให้ทางสหกรณ์หรอืทางสหกรณ์จังหวัดเขาได้ ดําเนินการต่อ

ซึ่งตามกระบวนการก็เป็นอย่างนั้น ซึ่งอยากจะเรียนว่าแนวโน้ม

ผมยังมองว่ามีโอกาส แต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาล 

งบประมาณยังมีไม่เพียงพอ หรือว่าโครงการที่เป็นเอกสาร ที่

เป็นที่ดินที่จะไปขอสร้างอาจจะยังไม่เรียบร้อย ยังไม่สมบูรณ์ 

อะไรประมาณนั้น ก็คงจะเร่งรัดให้ทางชุมนุมเกษตรกรเขาเป็น

ผูด้ําเนนิการตอ่ไป จริงๆปัจจุบันนี้ชุมนุมเกษตรกรเขาก็มีโรงงาน 
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ในการผลิตภัณฑ์ยาง ทําเป็นหมอนบ้าง ทําเป็นไม้กวาดยางบ้าง 

ซึ่งเขาก็ทําอยู่แล้วกิจการเขาดําเนินการอยู่ ถ้าหากว่าได้ก่อสร้าง

โรงงานน้ํายางข้นเพิ่มขึ้นมา มันก็จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ใน

ระดับหนึ่ง ตรงนี้เราก็พยายามผลักดันกันอยู่แล้ว  ก็เรียนความ

คืบหน้าให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบ  ส่วนโครงการ รักษ์ เล ป่า 

สตูล ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่า ผมเองเป็นคนกําหนดนโยบาย

ให้กับพนักงานเอง สําหรับสมาชิกสภาฯของเราองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ให้สิทธิเฉพาะส่วนบุคคล ส่วนญาติของดก่อน 

เพราะว่าตอนนี้เรอืมันไปไม่ได้แล้ว คือเดิมจริงๆเราตั้งใจจะรับแค่ 

700 คน  ตอนนี้ก็รวมประมาณ 800 คนแล้ว เดี๋ยวจะมีปัญหา

เรื่องของเรอืจะรับน้ําหนักเกินบ้างอะไรบ้าง ดูแล้วจะไม่ปลอดภัย 

ส่วนที่ท่านสมาชิกฯบอกว่าขอคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ไปทั้งชุดนั้น ผมอยากจะเรียนท่านว่าประธานเป็นคนเดียวก็

พอแล้ว เพราะรู้ทุกอย่างแล้ว สมาชิกฯหรือวา่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ถ้าจะไปในส่วนของเจ้าหน้าที่ เขาก็มีหน้าที่ให้อยู่ว่าใครไปแล้ว

ต้องทํางาน แต่สําหรับคณะกรรมการที่สมาชิกฯพูดถึงนั้น ผม

มองวา่ในสมาชิกฯเรา ก็มีสมาชิกฯเราเป็นกรรมการอยู่หลายคน 

รวมถึงประธานสภาฯด้วย เพราะฉะนั้น ก็อยากจะให้สมาชิกฯที่

เป็นกรรมการได้ไปร่วม ส่วนที่ประธานสภาฯเสนอว่ามีผู้ที่มีจิต

ศรัทธาจะให้พักโรงแรมที่เกาะหลีเป๊ะฟรีนั้น  ก็อีกเรื่องหนึ่ง

ตอนนี้ถ้าหากว่าจะไปในโอกาสนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ค่อย

เหมาะสม ผมเข้าใจว่าสมาชิกฯของเราไปร่วมโครงการก็คง

จะต้องนอนที่เกาะอาดัง ก็อาจจะมีการจัดที่พักของอุทยานไว้ให้

บางส่วนแต่อาจจะไม่เพียงพอ เพราะว่าที่พักก็มีไม่กี่หลังที่เกาะ

อาดัง เพราะฉะนั้นสําหรับผู้มีจิตศรัทธาท่านใดนั้น ผมอยากจะ

เรียนประธานสภาฯว่าขอผลัดเขาไปก่อน เอาไว้โอกาสดีๆจะพา

ครอบครัวไปทั้งหมด และสมาชิกฯเราก็น่าจะไปอีกรอบหนึ่ง 

รอบนี้ช่วงไฮซีซั่นท่านขาดรายได้ ก็ต้องเรียนท่านด้วยว่าอาจจะ

ไปช่วงอื่น เราอาจจะปิดรีสอร์ทไปเลย ก็อยากจะเสนอแนะว่า

อย่างนี้  ส่วนเรื่องถนนของสมาชิกฯอีกท่านหนึ่ง อยากจะเรียน

ว่าจริงๆแล้วก็พยายามที่จะดูแลให้อยู่แล้ว เราต้องเข้าใจว่าใน
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ส่วนของงานก่อสร้างถนนนี้ ในช่วงสองปีหลังนั้น ทางกรมได้

จัดสรรงบกลาง คือถ้าจะสังเกตงบขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูลนั้น ผมเข้าใจว่าท้องถิ่นอื่นก็เหมือนกัน ยอดรวมของ

เราจะลดลงทุกปีถ้าท่านดูยอด ยอดรายรับของเราที่เป็นยอด

รวมนั้น จะลดลงทุกปีห้าล้านถึงสิบล้านบาทโดยประมาณ ทั้งที่

จริงๆแล้วถ้าดูยอดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ

รัฐบาลนี้ เพิ่มขึ้นคือตัวยอดเงินเพิ่มขึ้น แต่เงินที่ตกมาถึงเรามัน

น้อยลงนั่นคือข้อเท็จจริง ตามที่ได้ติดตามผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่ง

ทางรัฐบาลหรือทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขา

รวมไว้เป็นงบที่ส่วนกลางเมื่อก่อนโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ที่มาให้ทําถนนอะไรอย่างนี้นัน้ คอ่นข้างจะมีน้อยแตส่องถึงสามปี

หลังนี้ เขาให้เราขอไปแล้วก็บอกเรามาเลยว่าให้เราขอถนน ให้

เราขอแหล่งน้ําหรืออะไรประมาณนั้น และเขาก็จัดสรรมาให้ซึ่ง

เราก็ได้มาทุกปี จรงิๆแล้วเขาบอกว่าเหมือนปีนี้  ปี2561 นี้ เขา

ให้เราเสนอไป 2 โครงการ เราขอไปประมาณสิบล้านบาท ซึ่ง

จริงๆถ้าหากว่าเอาเงินมาให้เราทําเอง เราอาจจะทําได้ 4 สาย 

แต่ว่าพอขอกรมนั้น ก็ได้แค่ 2 สาย เขาบอกว่าวงเงินตั้งแต่หนึ่ง

ล้านถึงสิบล้านบาท  เราก็ขอเต็มสิบล้านบาท และก็ได้มาทุกปี 

ในส่วนนี้จริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเราเองก็พยายามอยู่หลายครั้ง 

บางครั้งนั้นงบพัฒนาจังหวัดเราก็ขอไป โดยให้ทางหลวงชนบท

เป็นผู้ดําเนินการ เราไม่ได้ดําเนินการเองเพราะงบของจังหวัดเรา

จะมาทําเองไม่ได้ เราก็เสนอผ่านทางหลวงชนบทไป ให้เขาเป็น

คนดําเนินการให้ซึ่งทุกปีก็ได้มา ผมมองว่าของเราเองระยะหลังนี้

เรามีอยู่สามทางด้วยกัน ในเรื่องของถนนและปีหนึ่งเราก็ได้ทํา

ถนนหลายๆเส้นทางเหมือนปีที่แล้วผมคิดว่าเกือบๆจะสิบ

เส้นทาง แต่ว่าบางครั้งในเขตของท่านสมาชิกฯที่กล่าวถึงนั้น 

อาจจะยังไปไม่ถึง แต่ผมคิดว่าโอกาสต่อไปมันก็น่าจะถึงเวลา

แล้ว แต่ว่าจะเลือกเส้นไหนประมาณสักเส้นหรือสองเส้นอะไร

ประมาณนั้นก็ว่ากันไป ก็คงจะขอกันต่อไปในเรื่องของโครงสร้าง

พื้นฐานในเรื่องของเส้นทางคมนาคมตรงนี้ ผมอยากจะถือ

โอกาสนี้เรียนแจ้งสมาชิกฯ ได้รับทราบถึงพระราชพิธีถวาย
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ดอกไม้จันในวันพรุ่งนี้ ก็อยากจะเรียนเชิญชวนสมาชิกสภาฯ 

และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลทุกท่าน ได้เข้า

ร่วมกิจกรรม ส่วนศาสนาอิสลามก็เข้าร่วมได้แต่ว่าไปร่วมเป็น

เกียรตไิม่ได้ร่วมพิธีกรรมเขามีจัดที่นั่งไว้ ซึ่งเข้าใจว่าไปนั่งรวมกัน

ได้ไม่เป็นไร เพียงแต่ว่าข้าราชการเรายังไงก็ดีกว่าหลายๆส่วน 

เพราะว่าบางครัง้ผมได้พูดคุยกับพี่น้องมุสลิมเขาบอกว่าบางครั้ง

เขาไม่สะดวกที่จะใส่ชุดดํา พอเปลี่ยนเป็นชุดอื่นอะไรประมาณนี ้

อาจจะสีสันแตกต่างไปจากคนอื่นเขา เขาก็อาจไม่ค่อยสบายใจ

หรืออะไรประมาณนั้น ซึ่งข้าราชการเราหรือสมาชิกฯนี้ ถ้าหาก

ว่าไม่มีชุดขาวเราสามารถแต่งชุดกากีคอพับแขนยาวได้ ซึ่งก็

สะดวก พิธีการในวันพรุ่งนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่ากิจกรรมนี้

จรงิๆแล้วทําพร้อมกันทั้งจังหวัด ที่อําเภอต่างๆก็มีทําพิธีด้วย แต่

ที่จังหวัดเรามีอยู่สามรอบ ในรอบแรกจะเริ่มประมาณเก้าโมงเช้า 

การแต่งกายเป็นชุดขาวเต็มยศใส่เครื่องราชให้เรียบร้อย ถ้าไม่มี

ก็ให้แต่งเป็นชุดกากีไป เป็นปกติขาวไม่ได้แถบที่ติดเป็นแถบย่อ

ไม่ ได้  ต้องเป็นแบบเครื่องราชแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ ให้ ใ ช้ ชุด

ข้าราชการได้ ช่วงเช้าน่าประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงโดยประมาณ

ในรอบแรก ก็จะเป็นพิธีการในการเริ่มต้นวางดอกไม้จันทน์ และ

หลังจากพิธีการตรงนี้เสร็จก็จะให้พี่น้องประชาชน วางไปทั้งวัน

วางไปเรื่อยๆ พิธีการรอบบ่ายจะเริ่มประมาณสิบสี่นาฬิกา

สามสิบนาที ก็ใส่ชุดขาวเต็มยศหรือชุดกากีคอพับแขนยาว

เหมือนกันในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีการและก็มีการถ่ายทอดสดพิธี

การจากกรุงเทพมหานครที่สนามหลวงมาด้วย ในช่วงที่สมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่สบิ เข้าสู่พิธีก็จะมีการถ่ายทอดสดมาให้พี่

น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับชมกัน พิธีน่าจะเสร็จประมาณหก

โมงเย็น หลังหกโมงเย็นก็จะเป็นการแสดงประมาณสามช่ัวโมง 

ซึ่งหลังหกโมงเย็นนี้ระหว่างการแสดงอยู่นั้น ถ้าพี่น้องประชาชน

มีความประสงค์จะวางดอกไม้จันก็ยังวางได้อยู่ วางไปเรื่อยๆ

จังหวัดสตูลเรามีพี่น้องมุสลิมเยอะก็อาจจะไม่ได้วางกันมากมาย 

แตถ่้าตา่งจังหวัดเขาให้วางได้ถึงตีสาม จะมีวิธีเผาดอกไม้จันนี้ใน

เวลาประมาณสี่ทุ่ม อันนั้นเริ่มพิธีเผาดอกไม้จัน เขามีที่เผาไว้
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ต่างหากซึ่งงานทั้งหมดของจังหวัดนั้น จะอยู่ในบริเวณหน้าศาลา

กลาง ผมอยากจะเรียนเชิญชวนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลเรา ได้รับเกียรติให้เป็นฝ่ายสถานที่ในเรื่องต่างๆ เราก็

ดําเนนิการมาอย่างตอ่เนื่อง และก็พูดถึงความสวยงามต่างๆของ

เราก็มองแล้วไม่แพ้จังหวัดอื่นแน่นอน มีหลากหลาย มีสวน

เศรษฐกิจพอเพียงที่รับผิดชอบโดยท่านเกษตรจังหวัด ตามรอย

พ่ออย่างพอเพียงมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มีความ

ประสงค์จะให้ปรับตกแต่งบริเวณหลังพระเมรุมาตุจําลอง ทํา

สระเทียมขึ้นมาและก็มีรูปสัตว์หิมพานต์มาประดับตกแต่ง ซึ่ง

หนังสือเพิ่งมาขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสนับสนุน

งบประมาณในเรื่องของการจัดรูปสัตว์หิมพานต์ตรงมีดอก

ดาวเรอืงประดับตกแต่งอย่างสวยงามรอบพระเมรุมาตุ รอบเสา

ธงมีการจัดนิทรรศการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่

9 นี ้เสด็จสตูลสี่ครั้ง และก็มีนิทรรศการที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ใน

การแสดงความอาลัยตั้งแต่สวรรคตมาจนถึงปัจจุบัน ติดอยู่

บริเวณรอบรั้วศาลากลางเลย ก็ดูสวยงาม ส่วนการแสดงคืนนี้

ผมอยากจะเรียนว่านักแสดงประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยคนทาง

วัฒนธรรมจังหวัดจัดใหญ่โดยเกณฑ์ครูและนักเรียนมา มีการ

แสดง ดนตรีเยอะแยะมากมาย มีศิลปินพื้นบ้านทั้งมโนราห์ ทั้ง

หนัง ทั้งโขน งานอย่างนี้ผมมองว่าช่ัวชีวิตนี้เราอาจจะไม่ได้เห็น

อีกแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าท่านสมาชิกฯดําเนินการในพื้นที่ของ

ตัวเองแล้วเสร็จในภาคกลางวันนั้น ผมว่าถ้าจะมาร่วมงานที่

ศาลากลางก็มาได้ ก็จะขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วม

ด้วย  ขอฝากไว้แคน่ี้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหม  ถ้าไม่มีผมขอเลิก
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